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A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
Vitor Manuel da Encarnação Vicente 
António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

 

 
A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 



REUNIÃO DE 26.11.13 
 

 
Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 10.00 horas. 

 
 
 
 
 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS 

MIL E TREZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de doze de 
novembro de dois mil e treze. -------------------------  

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se 
verificou qualquer intervenção neste ponto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------  
DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente exarados na vigésima Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI, na vigésima primeira Modificação às 
Atividades mais Relevantes – AMR e na vigésima quarta 
Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e treze, cujos 
documentos depois de devidamente rubricados, ficam arquivados 
em pasta própria. ----------------------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

UM – GESTÃO FINANCEIRA: -------------------------------  
PONTO UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o 
Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e cinco de novembro 
de dois mil e treze, do qual a Câmara tomou conhecimento. ----  
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UM PONTO DOIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL, ATÉ CINCO PORCENTO NO IRS: – 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a proposta 
que a seguir se transcreve: ---------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS -----------  
Em reunião de Câmara de catorze de outubro do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor 
Vereador Vitor Vicente, fixar a participação variável do IRS, em 
cinco porcento, por parte do Município. -------------------  
Contudo, dado tratar-se de uma competência própria da 
Assembleia Municipal, deveria o assunto ter subido à Assembleia 
Municipal para aprovação. ----------------------------  
Assim sendo, proponho: -----------------------------  
Um – A revogação da deliberação de Câmara tomada em reunião 
de catorze de outubro último sobre o assunto. --------------  
Dois – Que se submeta à Assembleia Municipal para aprovação, 
no uso da faculdade prevista no artigo vigésimo, número um, da 
Lei número dois barra dois mil e sete, de quinze de janeiro, a 
proposta de estabelecer a participação variável do IRS, para o 
Município de Aljezur, em cinco por cento.” ----------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor 
Vereador Vitor Vicente, aprovar a presente proposta e submeter a 
mesma à aprovação da Assembleia Municipal. --------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VEREADOR VITOR VICENTE: ---------  
“Voto contra a fixação da taxa de cinco porcento na participação 
variável do IRS, por considerar que o valor a estabelecer deveria 
de ser de dois vírgula cinco porcento.” -------------------  
DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ----------------------------  
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, 
da qual a Câmara tomou conhecimento: -----------------  
DECRETO-LEI número cento e cinquenta e seis–A barra dois mil 
e treze, publicado no D.R. número duzentos e dezassete, 
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segundo Suplemento, Série I, de oito de novembro, do Ministério 
do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que procede à 
segunda alteração ao Decreto-Lei número cento e quarenta barra 
noventa e nove, de vinte e quatro de abril, que procedeu à 
transposição da Diretiva relativa à conservação das aves 
selvagens (diretiva aves) e da Diretiva relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva 
habitats). ----------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número cinquenta–A barra dois 
mil e treze, publicada no D.R. número duzentos e dezoito, 
Suplemento, Série I de onze de novembro, da Assembleia da 
República, acerca da Declaração de Retificação à Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que 
«Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 
estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 
jurídico da transferência de competências do Estado para as 
autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 
regime jurídico do associativismo autárquico», publicada no 
Diário da República,  número cento e setenta e seis, Primeira 
Série, de doze de setembro de dois mil e treze. -------------  
DOIS PONTO DOIS – JOSÉ MANUEL DA SILVA VIEIRA – OBRAS DE ALARGAMENTO E 
REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PRAIA DE ODECEIXE – 

OCUPAÇÃO DE TERRENO: – Foi apresentado o requerimento em que 
José Manuel da Silva Vieira, vem solicitar o reembolso da 
importância de duzentos e cinquenta e cinco euros, referente à 
despesa por si efetuada com a atualização cadastral, após a 
celebração da escritura de compra e venda, referente à ocupação 
de uma parcela de terreno com a área de seiscentos e dezanove 
metros quadrados, do prédio rústico sito em Monte Caramachão, 
inscrito na matriz sob o artigo quinze, da Secção A, da freguesia 
de Odeceixe e Município de Aljezur, aquando da execução da 
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obra de alargamento e repavimentação da estrada da Praia de 
Odeceixe. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor 
Vereador Vítor Vicente, reembolsar o Senhor José Manuel da 
Silva Vieira pela atualização cadastral efetuada sobre a parcela 
de terreno vendida a esta Câmara Municipal, atendendo à 
assunção do compromisso do Executivo à altura e que por lapso 
não ficou refletido na respetiva escritura de compra e venda, bem 
como por se nortear tal procedimento no principio da boa-fé. ---  
DOIS PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou 
conhecimento e deliberou como a seguir se indica: -----------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 
cinquenta e cinco, datado de doze de novembro do corrente ano, 
informando da aprovação, em sessão realizada no passado dia 
oito de novembro, da proposta “Imposto Municipal sobre Imóveis – 
Fixação das taxas a aplicar para o ano de dois mil e catorze”. --  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 
oitenta e oito, datado de doze de novembro do corrente ano, 
enviando cópia de Moção aprovada, em sessão realizada no 
passado dia oito de novembro, acerca do encerramento do 
Serviço Local de Finanças de Aljezur. --------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL – CENTRO DISTRITAL DE FARO: – Foi 
apresentada a carta datada de sete de novembro do corrente ano, 
procedendo à apresentação de felicitações, pela reeleição do 
passado dia vinte e nove de setembro- -------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
MUNICÍPIO DA BOA VISTA: – Foi apresentada a carta datada de vinte e 
nove de outubro do corrente ano, procedendo à apresentação de 
cumprimentos, pela reeleição do novo mandato autárquico. -----  
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Tomado conhecimento. ------------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício número 
duzentos e sessenta e seis, datado de oito de novembro do 
corrente ano, procedendo ao convite para uma visita às 
instalações da nova Unidade de Cuidados Continuados de 
Aljezur, a funcionar desde o passado dia um de novembro. -----  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – COMANDO TERRITORIAL DE FARO: – Foi 
apresentado o e-mail datado de sete de novembro do corrente 
ano, procedendo à apresentação de cumprimentos do novo 
Comandante, Coronel Carlos Jorge dos Santos Silva Gomes. ---  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
AIRC – ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO: – Foi 
apresentada a carta datada de cinco de novembro do corrente 
ano, procedendo à apresentação de cumprimentos pela eleição 
para o novo mandato. -------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA: – Foi 
apresentado o ofício número dois mil e quinhentos e sete, datado 
de sete de novembro do corrente ano, procedendo à 
apresentação de cumprimentos pela reeleição para o novo 
mandato. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
AHRESP – ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E SIMILARES DE 

PORTUGAL: – Foi apresentado o ofício número seiscentos e setenta 
e oito, datado de trinta e um de outubro do corrente ano, 
procedendo à apresentação de cumprimentos pela eleição para o 
novo mandato. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e seis, datado de vinte e oito de outubro do 
corrente ano, procedendo à apresentação de cumprimentos pela 
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eleição para o novo mandato, e solicitando a atualização da base 
de contatos de emergência de Proteção Civil. --------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
FEDERAÇÃO DE CAÇADORES DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício 
número dois mil setecentos e setenta, datado de vinte e nove de 
outubro do corrente ano, procedendo à apresentação de 
cumprimentos pelo novo mandato autárquico. -------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS: – Foi apresentada a carta 
datada de quatro de novembro do corrente ano, procedendo à 
apresentação de felicitações pelo novo mandato autárquico. ----  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foram apresentados os ofícios 
números dois e três, datados de quinze de novembro do corrente 
ano, solicitando a transferência de uma verba, no montante global 
de nove mil oitocentos e setenta e seis euros e vinte cinco 
cêntimos, destinada a fazer face a despesas inerentes a obras 
efetuadas no Parque Ribeirinho de Odeceixe e a obras de 
conservação efetuadas em vários arruamentos daquela freguesia, 
no âmbito do protocolo de delegação de competências efetuado 
com aquela Junta de Freguesia. ------------------------  
Atendendo que a verba prevista no âmbito da delegação de 
competências para a Junta de Freguesia já foi esgotada, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reforçar a referida verba em 
montante de nove mil oitocentos e setenta e seis euros e vinte 
cinco cêntimos e consequentemente transferir para a Junta de 
Freguesia de Odeceixe, o valor de nove mil oitocentos e setenta 
e seis euros e vinte cinco cêntimos, correspondente aos encargos 
com as referidas obras. ------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício número 
duzentos e cinco, datado de trinta e um de outubro do corrente 
ano, solicitando a transferência de uma verba, no montante de 
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quatro mil quinhentos e oitenta e quatro euros e dezasseis 
cêntimos, destinada a fazer face a despesas inerentes a diversas 
obras efetuadas naquela freguesia. ----------------------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de onze de novembro do 
corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir 
para a Junta de Freguesia de Rogil a verba solicitada, no 
montante de quatro mil quinhentos e oitenta e quatro euros e 
dezasseis cêntimos, uma vez que se trata de obras protocoladas 
no âmbito da delegação de competências naquela Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------  
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA: – Foi apresentada a carta 
sem data, procedendo à apresentação de felicitações pela 
reeleição do novo mandato. ---------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE 

ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número trezentos e cinquenta 
e oito, datado de catorze de novembro do corrente ano, 
solicitando a transferência de uma verba, no montante de 
duzentos e cinquenta e três euros e dez cêntimos, destinada a 
fazer face a despesas inerentes à estada e alimentação das 
arqueológas que coordenaram os trabalhos de limpeza efetuados 
no Rîbat da Arrifana. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a 
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de 
Aljezur a verba solicitada, no montante de duzentos e cinquenta e 
três euros e dez cêntimos. ----------------------------  
 

III –Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 

UM –AMBIENTE --------------------------------------  
UM PONTO UM – PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO X ENCONTRO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO ALGARVE EM ALJEZUR: – No âmbito do teor 
constante na informação número quarenta/FF barra dois mil e 
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treze, datada de treze de novembro, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de parceria apresentada pela Almargem – 
Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do 
Algarve, com vista à organização do X Encontro Regional de 
Educação Ambiental do Algarve, a ter lugar em dois mil e 
catorze, em Aljezur. --------------------------------  
DOIS –OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – SINALÉTICA DE TRÂNSITO EM ALJEZUR E ODECEIXE: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos.--------------------------------  
TRÊS – OBRAS PARTICULARES -----------------------------  
TRÊS PONTO UM – SIEGFRIED WARNER MEISTER – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO EM VILARINHA – BORDEIRA: – Foi apresentado 
o requerimento em que Siegfried Warner Meister, na qualidade de 
proprietário de um prédio rústico, sito em Vilarinha, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo vinte, da Secção Q, freguesia 
de Bordeira e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número trezentos e oitenta e 
seis, vem nos termos do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei 
número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto-
Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, de trinta de março, 
solicitar informação prévia sobre a possibilidade de levar a efeito 
uma construção, no local acima identificado, o qual se encontra 
inserido no núcleo urbano de Nível III da Vilarinha, conforme 
Carta de Ordenamento do PDM. ------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de 
informação prévia, de acordo com o teor constante na informação 
número quinhentos e vinte e quatro barra dois mil e treze/FR, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------  
SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente 
ausentou-se da sala, não participando na discussão dos 
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seguintes assuntos, passando a reunião a ser presidida pelo 
Senhor Vice-Presidente, José Gonçalves. -----------------  
TRÊS PONTO UM – ARMANDO DOS SANTOS FERREIRA – PEDIDO DE CERTIDÃO 

SOBRE LOCALIZAÇÃO DE PRÉDIO: – Foi apresentado o requerimento em 
que Paula Reis Amarelinho, na qualidade de Solicitadora de 
Armando dos Santos Ferreira, residente em Montelavar, 
proprietário do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo mil 
quatrocentos e trinta, vem requerer lhe seja certificado que, 
atualmente, o referido prédio se situa na Rua das Figueiras, em 
Aljezur, (zona que antigamente era designada por Degoladouro) e 
não, na Rua Serro do Mosqueteiro, número quarenta e quatro, em 
Aljezur, tal como foi indicado ao Serviço de Finanças de Aljezur, 
por parte desta Autarquia, aquando da avaliação geral dos 
prédios urbanos. -----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da Ordem de Trabalhos. -----------------------------  
ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente 
da Câmara regressou à sala, passando de imediato a presidir aos 
trabalhos da reunião. -------------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 
Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 

 

UM – TURISMO --------------------------------------  
UM PONTO UM – ROTA VICENTINA – PARCEIROS PÚBLICOS: – Pelo Senhor 
Vereador José Gonçalves foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: --------------------------------  
“PROPOSTA ---------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO ROTA VICENTINA – APOIO FINANCEIRO ----------------  
– Dada a importância que o turismo tem na nossa economia local, 
o modo como se tem vindo a afirmar em toda esta região, como 
um destino onde o Turismo de Natureza passou a ser conhecido 
e se tem evidenciado cada vez mais; --------------------  
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– Considerando a aposta concreta que temos direcionado na 
Natureza, como importante produto que se tem afirmado, cada 
vez mais, como uma forte componente para uma realidade que, 
de forma evidente, tem apresentado resultados positivos; ------  
– Considerando que o Turismo de Natureza, é já uma realidade 
que afirma esta região, na época considerada baixa; ---------  
– Atendendo a notoriedade que o Projeto Rota Vicentina trouxe 
para a região; -------------------------------------  
– Atendendo que é um projeto como este, com dimensão e 
importância, que cada vez mais afirma esta região como de 
excelência para o Produto Natureza; ---------------------  
– A Associação Casas Brancas, promotora deste projeto, que tem 
recebido o reconhecimento de excelência, por várias entidades, 
com prémios conseguidos nos mais variados âmbitos; --------  
– Considerando a importância do projeto, e da necessidade de o 
“alimentar”, potenciar, manter e divulgar, foi, nesse sentido, 
criada a Associação Rota Vicentina, onde varias entidades 
públicas e privadas manifestaram a intenção de participar, onde 
já estão associadas oitenta entidades, várias do Concelho de 
Aljezur; -----------------------------------------  
– Considerando que, o Município de Aljezur, propôs para membro 
da Assembleia da ERTA, esta Associação “Rota Vicentina”, a 
qual veio a ser aceite; -------------------------------  
Nesse sentido, proponho que se atribua um subsídio de quatro 
mil e oitocentos euros, referente ao ano de dois mil e treze e, que 
se analise a nossa adesão à Associação “Rota Vicentina”, 
conforme proposta.” --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no 
montante de quatro mil e oitocentos euros, conforme proposto. --  
DOIS – EDUCAÇÃO ------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DE RENDA HABITACIONAL – REGIME DE RENDA 
APOIADA – AVALIAÇÃO SOCIAL DO AGREGADO DE ZÉLIA MARIA LOURENÇO 

MARTINS: – No seguimento da deliberação de vinte e quatro de 
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setembro do corrente ano, foi apresentado o requerimento em que 
Zélia Maria Lourenço Martins, na qualidade de arrendatária da 
Fração X, r/c – Esquerdo, Bloco B, sito na Rua das Ceifeiras, em 
Aljezur, vem solicitar a reavaliação do valor da renda mensal do 
referido fogo, por considerar o mesmo bastante excessivo. -----  
Face ao teor da informação número vinte e seis/MV barra dois mil 
e treze, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atualizar o 
valor da renda mensal da moradia que se encontra arrendada à 
Senhora Zélia Maria Lourenço Martins, cujo valor passará a ser 
no montante de cento e noventa e seis euros e setenta e cinco 
cêntimos, com efeitos a partir do mês de dezembro do corrente 
ano. -------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE 
MUNÍCIPES CARENCIADOS – ABERTURA DE CANDIDATURAS – SEGUNDO 

SEMESTRE DE DOIS MIL E TREZE – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: ---------------------------------------  
“PROPOSTA ---------------------------------------  
APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES 
CARENCIADOS – ABERTURA DE CANDIDATURAS – SEGUNDO SEMESTRE DE DOIS 
MIL E TREZE ---------------------------------------  
Considerando que no ano de dois mil e treze foi aberto apenas 
um período de candidaturas ao regulamento municipal supra 
identificado, o qual só foi dado por concluído no mês de outubro 
de dois mil e treze, com a homologação da ata do júri de análise 
das candidaturas; ----------------------------------  
Tendo-se constatado que houve munícipes que não 
apresentaram candidatura referente ao primeiro semestre por não 
reunirem em tempo útil as condições necessárias, nos termos do 
Regulamento, tendo ficado a aguardar a abertura da segunda 
fase de candidaturas; -------------------------------  
Proponho: ---------------------------------------  
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A abertura pelo prazo de quinze dias seguidos, de um período 
para apresentação de candidaturas ao Regulamento para Apoio à 
Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes 
Carenciados.” ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ----------------------------------------  
TRÊS – EDIFÍCIOS MUNICIPAIS ------------------------------   
DOIS PONTO UM – DIREÇÃO GERAL DE AGRICULTURA E PESCAS – EXTENSÃO 

RURAL DE ALJEZUR – ATUALIZAÇÃO DE RENDA MENSAL: – No âmbito do 
teor constante na informação número trinta e quatro/CD barra 
dois mil e treze, datada de doze de novembro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, comunicar à arrendatária que, de acordo com a 
legislação em vigor, a partir de um de janeiro de dois mil e 
catorze, o valor da renda mensal é fixado em trinta e dois euros e 
trinta e sete cêntimos. -------------------------------  
QUATRO – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------  
QUATRO PONTO UM – ELSA LOPES RIBEIRO – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CARTÃO 

SOCIAL: – Foi apresentada a candidatura de renovação do Cartão 
Social do Município de Aljezur, referente à munícipe Elsa Lopes 
Ribeiro, residente em Aljezur. -------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número vinte e 
quatro/MV barra dois mil e treze, datada de vinte e quatro de 
outubro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, renovar o 
Cartão Social do Município de Aljezur atribuído à munícipe Elsa 
Lopes Ribeiro. ------------------------------------  
CINCO – EDUCAÇÃO -----------------------------------------------  
CINCO PONTO UM – ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO: – No âmbito do teor constante na informação 
número cento e vinte e dois/RF barra dois mil e treze, datada de 
sete de novembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
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Adenda ao Contrato-programa relativo ao financiamento do 
Programa de Generalização do fornecimento de Refeições 
Escolares aos alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico – ano 
letivo de dois mil e doze/dois mil e treze, cujos documentos, 
depois de devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata.  
CINCO PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
ATIVIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS AO NÍVEL PRÉ-ESCOLAR E PRIMEIRO 
CICLO DO ENSINO BÁSICO, AOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJEZUR – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------  
“PROPOSTA ---------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS 
E PEDAGÓGICAS NO NÍVEL PRÉ-ESCOLAR E PRIMEIRO CICLO DO ENSINO 
BÁSICO, AOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR 

Considerando que o Município de Aljezur atribui anualmente ao 
Agrupamento de Escolas de Aljezur uma verba que se destina à 
aquisição de material didático e pedagógico, e ao 
desenvolvimento do projeto educativo de cada grupo/sala;------  
Considerando ainda que o valor do apoio atribuído tem sido 
fixado em doze euros e cinquenta cêntimos por criança, a 
frequentar o nível pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico 
deste Agrupamento; --------------------------------   
Proponho: ---------------------------------------  
– Que se aprove para o ano letivo de dois mil e treze/dois mil e 
catorze a atribuição desse apoio, no valor de doze euros e 
cinquenta cêntimos, por criança, que frequenta o nível pré-
escolar e o primeiro ciclo, de acordo com os números oficiais de 
alunos – cento e vinte e nove alunos na educação pré-escolar e 
duzentos e vinte e cinco alunos no primeiro ciclo do ensino 
básico. -----------------------------------------  
– Embora a vertente proposta consagre compromissos financeiros 
em dois mil e treze e dois mil e catorze, porém, os valores em 
causa integram-se no âmbito da autorização concedida à Câmara 
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Municipal, pela Assembleia Municipal em sua sessão de vinte e 
dois de janeiro de dois mil e treze, pelo, que, em caso de 
aprovação, deverá ser dado conhecimento à Assembleia 
Municipal.” --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ----------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer 
intervenção por parte do público presente. -----------------  
APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no 
número três, do Artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e 
cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro, e depois de 
lida em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata em minuta. -------------------  
VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ----  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a 
tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze 
horas e dez minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Ata que eu, José da Silva Gregório, Chefe de 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a redigi e 
subscrevo. ---------------------------------------  

 
O Presidente, 

 
_____________________________ 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 
 
 
 

Pág.  14 


	Ata nº 03/13
	Reunião Ordinária
	Deliberações Tomadas
	I – Período Antes da Ordem do Dia

