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REUNIÃO DE 10.12.13 
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 VINTE E SEIS DE NOVEMBRO 
DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e seis 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: -------------  
– Não se verificaram quaisquer informações neste ponto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------------  
 

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 nove de dezembro de dois mil e treze, 
do qual a Câmara tomou conhecimento. ------------------------  
UM PONTO DOIS – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS, POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL: – Pelo Senhor Presidente 
da Câmara foi apresentada a proposta que a seguir se transcreve: ------  
“PROPOSTA ---------------------------------------------  
PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO 

ÂMBITO PREVISTO NO ARTIGO DOZE, DO DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E VINTE E 

SETE, DE VINTE E UM DE JUNHO --------------------------------  
Considerando, por um lado, o disposto no artigo vigésimo segundo do 
Decreto-Lei número cento e noventa e sete barra noventa e nove, de oito 
de junho, que determina que a abertura de procedimento relativo a 
despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano 
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económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, 
com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de 
compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com 
encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia 
Municipal, salvo quando: -----------------------------------  
a) – Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; -  
b) – Os seus encargos não excedam o limite de noventa e nove mil 
setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos, em cada 
um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 
execução de três anos. ------------------------------------  
Considerando, por outro lado, a alínea c) do número um do artigo sexto da 
Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, que 
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 
projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 
acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias 
público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da 
administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. -----  
Considerando, que o Decreto-Lei número cento e vinte sete barra dois mil 
e doze, de vinte e um de junho, veio regular a citada lei dos 
compromissos, nos termos do artigo décimo quarto, estabelecendo no seu 
artigo décimo segundo que, a referida autorização prévia para a assunção 
de compromissos plurianuais poderá ser dada quando da aprovação dos 
documentos previsionais. ----------------------------------  
Propõe-se,  por motivos de simplificação e celeridade processuais, e 
procurando replicar uma solução idêntica à preconizada para as entidades 
do Setor Público Administrativo, que a Assembleia Municipal delibere, 
relativamente à Câmara Municipal: ----------------------------  
UM – Para os efeitos previstos na alínea c) do número um do artigo sexto 
da Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, emitir 
autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 
plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos seguintes: 
a) – Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das 
Grandes Opções do Plano; ---------------------------------  
b) – Os seus encargos não excedam o limite de noventa e nove mil 
setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos em cada 
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um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 
execução de três anos. ------------------------------------  
DOIS – A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização 
prévia que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das 
condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e 
procedimentos previstos na Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte 
e um de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 
execução de despesas. ------------------------------------  
TRÊS – A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara 
Municipal a assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de 
funcionamento de caráter continuado e repetitivo desde que previamente 
dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, nos termos do número 
um, até ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação 
pública. -----------------------------------------------  
QUATRO – Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá 
ser presente uma informação da qual constem os compromissos 
plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora 
se propõe.” --------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e 
submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. -----------  
UM PONTO TRÊS – PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 
PARA DOIS MIL E CATORZE: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano (AMR e 
PPI), para dois mil e catorze, acompanhado por documento elaborado pelo 
Senhor Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: -----------  
“ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E CATORZE -------  
O Orçamento para dois mil e catorze volta a apresentar-se num contexto 
de crise económico-financeira, ainda “debaixo” de um programa de 
ajustamento definido pela “Troika”, sinónimo de grande austeridade e com 
uma manifesta incerteza acerca de um eventual novo resgate ou programa 
cautelar.-----------------------------------------------
----- 
A atual conjuntura coloca-nos assim imensas dificuldades advindas de 
fatores externos à gestão e política local mas que continua a influenciar 
decisivamente o próximo exercício.------------ 
Desde logo os sucessivos cortes orçamentais, o aumento dos encargos 
tributários e sociais, o agravamento das taxas e juros bancários, a 
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diminuição das receitas municipais, as dificuldades e em alguns casos 
mesmo, a impossibilidade no acesso à banca.--------------------
----- 
Com as transferências do OGE a descer vertiginosamente de ano para ano 
a par do decréscimo das receitas próprias, o orçamente do Município de 
Aljezur para dois mil e catorze, estabelece-se em dez milhões setecentos 
e treze mil setecentos e oitenta e um euros.--------------- 
Sempre nos pautámos por exercícios de verdade, rigor e contenção. Este 
não será diferente, obrigatoriamente em sintonia com a conjuntura atual.--
------------------------------- 
Em circunstância alguma gastaremos o que não temos e não partiremos 
para obras sem dinheiro para tal, sob pena de colocarmos em causa a 
estabilidade financeira do Município.-----------  
Na área da educação daremos continuidade ao programa de requalificação 
e modernização do parque escolar e à manutenção de todas as medidas e 
programas de apoio aos nossos alunos.-------------------------
------------------------------------------ 
Em relação à cultura, desporto e movimento associativo manteremos no 
essencial todas as atividades e programas municipais, destacando aqui a 
Ação Desporto Sénior no Município. 
O Turismo assumirá também papel de destaque particularmente com a 
realização de primeira Bienal de Turismo da Natureza.--------------
----------------------------------- 
Tentaremos já no próximo ano retomar o Festival da Juventude que 
consagrará uma série de iniciativas para o efeito.------------------
------------------------------------- 
Numa postura prospetiva e de valorização territorial contamos concluir os 
Planos de Pormenor de Vale da Telha, Paisagem Oceano, Área de 
Intervenção Especifica de Equipamentos e uso Turístico a norte de Aljezur, 
entre outros.----------------------------------------- 
Chegarão finalmente as ações Polis Litoral de que destacamos a Proteção 
de Sistemas Dunares e Arribas (Samouqueira, Vale dos Homens, 
Barradinha, Carriagem e Bordeira), a Valorização e qualificação dos 
espaços balneares e aglomerados urbanos de Arrifana, Odeceixe, Monte 
Clérigo, Amoreira e Vale Figueiras, a requalificação do Portinho do Forno, 
a rede de eco e ciclovias. 
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Todas as medidas de Desenvolvimento Social, serão mantidas numa 
perspetiva de definição e desenvolvimento de intervenção de combate à 
pobreza e promoção do bem-estar das famílias no quadro das respostas 
sociais já existentes ou a criar e cada vez mais justificadas, infelizmente, 
nomeadamente o Programa de Apoio ao Arrendamento Habitacional.-----
----------------- 
Continuaremos igualmente a promoção e dinamização do tecido 
empresarial através da criação do “Ninho de Empresas” e Conselho 
Municipal para a Economia e Emprego.----------------- 
Um orçamento municipal é sempre o exercício que requer um extremo 
equilíbrio entre o que desejamos e aquilo que podemos efetivamente.----
--------------------------------- 
Julgamos tê-lo alcançado.----------------------------------
------------------- 
Não obstante todas as dificuldades o presente orçamento não deixa, 
contudo, de continuar o trilho do futuro, da esperança e do 
desenvolvimento sustentável, em suma, de MAIS ALJEZUR!”----------
-----------------------------------------------------
- 
Depois de devidamente analisado o documento, a Câmara deliberou, por 
maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Vitor Vicente, aprovar a 
proposta de Orçamento e as Grandes Opções do Plano (AMR e PPI), para 
dois mil e catorze e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 
Municipal, cujos documentos, depois de devidamente rubricados, ficam 
arquivados em pasta própria. --------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VEREADOR VITOR VICENTE: ------------  
“O Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e catorze, para além de 
um documento tecnicamente correto e rigoroso, deve apresentar objetivos 
para o desenvolvimento do Município, promover os seus valores, os seus 
produtos e as suas atividades económicas. O presente Plano de Atividades 
e Orçamento é um mero documento de gestão corrente, sem objetivos, 
pelo que voto contra.” -------------------------------------  
UM PONTO QUATRO – ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO 
MUNICÍPIO: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a proposta 
que a seguir se transcreve: ---------------------------------  
“PROPOSTA ---------------------------------------------  
ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO -------------  
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UM – De acordo com o número um, do artigo oito, do Regulamento Geral de 
Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur, o orçamento anual do 
Município de Aljezur, atualizará o valor das taxas estabelecidas na Tabela 
Geral de Taxas e Licenças, tendo por referência a taxa de inflação prevista 
para o ano seguinte; --------------------------------------  
DOIS – Estabelece o número dois, do artigo oito, do Regulamento atrás 
mencionado, que a atualização referida no número um do mesmo artigo 
poderá deixar de ser efetuado, total ou parcialmente, mediante deliberação 
da Assembleia Municipal; ----------------------------------  
TRÊS – Face à atual conjuntura económica em que o país se encontra, as 
dificuldades que os cidadãos enfrentam e os custos sociais muito 
significativos na nossa sociedade; ----------------------------  
QUATRO – Estando a decorrer um processo de alteração de regulamentos 
municipais, que irão promover a criação de taxas, promovidas pela 
imposição legislativa; -------------------------------------  
PROPONHO: -------------------------------------------  
Que se submeta à Assembleia Municipal, de acordo com o previsto no 
número dois, do artigo oito, do Regulamento Geral de Taxas e Licenças do 
Município de Aljezur, proposta no sentido de não serem atualizadas para 
dois mil e catorze, as taxas, licenças e preços constantes da  Tabela de 
Taxas e Licenças do Município; ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e 
submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. -----------  
DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 
qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  
Lei número oitenta barra dois mil e treze, publicada no D.R. número 
duzentos e trinta e um, Série I, de vinte e oito de novembro, da Assembleia 
da República, que estabelece o regime jurídico da requalificação de 
trabalhadores em funções públicas visando a melhor afetação dos recursos 
humanos da Administração Pública. ---------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PROCESSO CONTENCIOSO PRÉ-CONTRATUAL NÚMERO 
QUATROCENTOS E DOZE BARRA TREZE PONTO ZERO BELLE – AUTOR: BASRIO – 
METALOMECÂNICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA – SENTENÇA: – A 
Câmara tomou conhecimento da Sentença proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé, relativamente ao Processo Contencioso 
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Pré-contratual número quatrocentos e doze barra treze ponto zero BELLE, 
cujo autor é Basrio – Metalomecânica e Equipamentos rodoviários, SA. ---   
DOIS PONTO TRÊS – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA 
(NÚMERO UM, DO ARTIGO CENTO E TRINTA E DOIS, DA LEI NÚMERO SETENTA E 
CINCO BARRA DOIS MIL E TREZE, DE DOZE DE SETEMBRO: – No cumprimento 
do estatuído no número um, do artigo cento e trinta e dois, da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, no uso da competência própria conferida pela 
alínea m) do número um do artigo trinta e três, da Lei acima mencionada, 
aprovar as propostas de Acordos de Execução a celebrar com as Juntas de 
Freguesia de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil e submeter os mesmos à 
Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, os quais, depois de 
rubricados pelos membros da Câmara ficam anexos à ata e dela fazendo 
parte integrante.- ----------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA 
– PROTOCOLOS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------  
DOIS PONTO CINCO – APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA: – Pelo Senhor 
Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------  
“PROPOSTA ---------------------------------------------  
APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA -----------------------  
Considerando que: ---------------------------------------  
– As freguesias dispõem de atribuições próprias, as quais visam a 
promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 
populações. --------------------------------------------  
– As aludidas atribuições constam do número dois, do artigo sete, da Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----  
– Aos amplos domínios atribuídos às freguesias, não são correspondidos, 
em termos de assegurar eficazmente as respetivas competências, com a 
devida transferência financeira por parte do Estado. ----------------  
– Dada a realidade demográfica, territorial, social e económica das 
freguesias do Município, não são geradoras de receitas próprias que 
permita acrescer às transferências do Orçamento Geral do Estado verbas 
suficientes de forma a promover e salvaguardar os interesses próprios das 
suas populações, nomeadamente no apoio direto às comunidades Locais.  
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– O Município deve ser o garante da promoção da coesão territorial, do 
reforço da solidariedade institucional, de forma a assegurar a melhoria da 
qualidade de serviços prestados às populações locais. --------------  
Foram assegurados entre todas as freguesias os princípios da igualdade, 
não discriminação, transparência, participação e da necessidade e 
suficiência de recursos. ------------------------------------  
Assim, no âmbito da complementaridade e da prossecução do interesse 
público e da proteção dos direitos e interesses das populações locais, no 
domínio da competência da Assembleia Municipal conferida pelo artigo 
vinte e cinco, número um, alínea j), da Lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze, de doze de setembro, proponho que seja submetida à 
Assembleia Municipal para aprovação, o seguinte: -----------------  
UM – Atribuição de apoio financeiro às Juntas de Freguesia do Município 
para os domínios das suas competências materiais nos montantes e nas 
condições a seguir indicadas, para o ano dois mil e catorze: ----------  
Designação da autarquia local – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR ----  
Competências materiais (artigo dezasseis, da Lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro) ---------------------  
– Execução de empreitadas ou administração direta de diversas obras que 
constem das opções do plano, desde que devidamente dotadas. -------  
Apoio Financeiro – dez mil euros; -----------------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto; Declaração de dotação 
orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; Quando 
por Administração direta apresentar folha de obra e autos de medição. ---  
– Participação, promoção e execução de projetos de intervenção 
comunitária, nas áreas de ação social, cultura, desporto e educação; ----  
Apoio Financeiro – oito mil euros; -----------------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto; Declaração de dotação 
orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; Relatório 
de execução financeira. -----------------------------------  
– Promover a conservação e construção (quando os mesmos se destinam a 
integrar o respetivo património) de abrigos de passageiros, balneários, 
lavadouros, sanitários públicos, parques infantis, equipamentos desportivos 
de âmbito local, chafarizes, fontanários públicos e cemitérios; ---------  
Apoio Financeiro – seis mil euros; -----------------------------  
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– Manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos 
pedonais da freguesia; ------------------------------------  
Apoio Financeiro – dez mil euros; -----------------------------  
– Conservação e reparação de sinalização vertical não iluminada; ------  
Apoio Financeiro – três mil euros; -----------------------------  
– Colocação e manutenção de placas toponímicas. -----------------  
Apoio Financeiro – três mil euros; -----------------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto, quando aplicável; Declaração de 
dotação orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; 
Quando por Administração direta apresentar folha de obra e autos de 
medição. ----------------------------------------------  
Requisitos legais a observar  em todos os procedimentos – Código dos 
Contratos Públicos e Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 
de fevereiro; Decreto-Lei número cento e vinte e sete barra dois mil e 
doze, de vinte e um de junho. -------------------------------  
Designação da autarquia local – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA ---  
Competências materiais (artigo dezasseis, da Lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro) ---------------------  
– Execução de empreitadas ou administração direta de diversas obras que 
constem das opções do plano, desde que devidamente dotadas. -------  
Apoio Financeiro – vinte mil euros; ----------------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto; Declaração de dotação 
orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; Quando 
por Administração direta apresentar folha de obra e autos de medição. ---  
– Participação, promoção e execução de projetos de intervenção 
comunitária, nas áreas de ação social, cultura, desporto e educação; ----  
Apoio Financeiro – três mil e quinhentos euros; -------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto; Declaração de dotação 
orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; Relatório 
de execução financeira. -----------------------------------  
– Promover a conservação e construção (quando os mesmos se destinam a 
integrar o respetivo património) de abrigos de passageiros, balneários, 
lavadouros, sanitários públicos, parques infantis, equipamentos desportivos 
de âmbito local, chafarizes, fontanários públicos e cemitérios; ---------  
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Apoio Financeiro – sete mil e quinhentos euros; -------------------  
– Manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos 
pedonais da freguesia; ------------------------------------  
Apoio Financeiro – seis mil euros; -----------------------------  
– Conservação e reparação de sinalização vertical não iluminada; ------  
Apoio Financeiro – mil e quinhentos euros; ----------------------  
– Colocação e manutenção de placas toponímicas. -----------------  
Apoio Financeiro – mil e quinhentos euros; ----------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto, quando aplicável; Declaração de 
dotação orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; 
Quando por Administração direta apresentar folha de obra e autos de 
medição. ----------------------------------------------  
Requisitos legais a observar em todos os procedimentos – Código dos 
Contratos Públicos e Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 
de fevereiro; Decreto-Lei número cento e vinte e sete barra dois mil e 
doze, de vinte e um de junho. -------------------------------  
Designação da autarquia local – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE ---  
Competências materiais (artigo dezasseis, da Lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro) ---------------------  
– Execução de empreitadas ou administração direta de diversas obras que 
constem das opções do plano, desde que devidamente dotadas. -------  
Apoio Financeiro – vinte mil euros; ----------------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto; Declaração de dotação 
orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; Quando 
por Administração direta apresentar folha de obra e autos de medição. ---  
– Participação, promoção e execução de projetos de intervenção 
comunitária, nas áreas de ação social, cultura, desporto e educação; ----  
Apoio Financeiro – dois mil euros; -----------------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto; Declaração de dotação 
orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; Relatório 
de execução financeira. -----------------------------------  
– Promover a conservação e construção (quando os mesmos se destinam a 
integrar o respetivo património) de abrigos de passageiros, balneários, 
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lavadouros, sanitários públicos, parques infantis, equipamentos desportivos 
de âmbito local, chafarizes, fontanários públicos e cemitérios; ---------  
Apoio Financeiro – cinco mil euros; ----------------------------  
– Manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos 
pedonais da freguesia; ------------------------------------  
Apoio Financeiro – cinco mil euros; ----------------------------  
– Conservação e reparação de sinalização vertical não iluminada; ------  
Apoio Financeiro – três mil euros; -----------------------------  
– Colocação e manutenção de placas toponímicas. -----------------  
Apoio Financeiro – cinco mil euros; ----------------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto, quando aplicável; Declaração de 
dotação orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; 
Quando por Administração direta apresentar folha de obra e autos de 
medição. ----------------------------------------------  
Requisitos legais a observar em todos os procedimentos – Código dos 
Contratos Públicos e Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 
de fevereiro; Decreto-Lei número cento e vinte e sete barra dois mil e 
doze, de vinte e um de junho. -------------------------------  
Designação da autarquia local – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL ------  
Competências materiais (artigo dezasseis, da Lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro) ---------------------  
– Execução de empreitadas ou administração direta de diversas obras que 
constem das opções do plano, desde que devidamente dotadas. -------  
Apoio Financeiro – vinte e sete mil euros; -----------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto; Declaração de dotação 
orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; Quando 
por Administração direta apresentar folha de obra e autos de medição. ---  
– Participação, promoção e execução de projetos de intervenção 
comunitária, nas áreas de ação social, cultura, desporto e educação; ----  
Apoio Financeiro – três mil euros; -----------------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto; Declaração de dotação 
orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; Relatório 
de execução financeira. -----------------------------------  
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– Promover a conservação e construção (quando os mesmos se destinam a 
integrar o respetivo património) de abrigos de passageiros, balneários, 
lavadouros, sanitários públicos, parques infantis, equipamentos desportivos 
de âmbito local, chafarizes, fontanários públicos e cemitérios; ---------  
Apoio Financeiro – mil euros; --------------------------------  
– Manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos 
pedonais da freguesia; ------------------------------------  
Apoio Financeiro – oito mil euros; -----------------------------  
– Conservação e reparação de sinalização vertical não iluminada; ------  
Apoio Financeiro – quinhentos euros; --------------------------  
– Colocação e manutenção de placas toponímicas. -----------------  
Apoio Financeiro – quinhentos euros; --------------------------  
Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro – 
GOP onde conste a inscrição do projeto, quando aplicável; Declaração de 
dotação orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura; 
Quando por Administração direta apresentar folha de obra e autos de 
medição. ----------------------------------------------  
Requisitos legais a observar em todos os procedimentos – Código dos 
Contratos Públicos e Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 
de fevereiro; Decreto-Lei número cento e vinte e sete barra dois mil e 
doze, de vinte e um de junho. -------------------------------  
DOIS – O apoio financeiro previsto no número um, para cada competência 
material e para cada freguesia, caso não seja utilizado na totalidade, a 
parte não utilizada, poderá acrescer ao valor previsto para quaisquer das 
outras competências.” -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e 
submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. -----------  
DOIS PONTO SEIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 
seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 
como a seguir se indica: -----------------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi apresentado o ofício 
circular número sete, datado de sete de novembro do corrente ano, 
enviando cópia da ata número três barra dois mil e treze, relativa à reunião 
extraordinária da Assembleia Intermunicipal, realizada no passado dia vinte 
e seis de setembro. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi apresentado o ofício 
circular número nove, datado de vinte e oito de novembro do corrente ano, 
enviando cópia da ata número quatro barra dois mil e treze, relativa à 
reunião da Assembleia Intermunicipal, realizada no passado dia quinze de 
novembro. ---------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA: – Foi apresentada a carta datada 
de vinte e um de novembro do corrente ano, solicitando a atribuição de um 
apoio financeiro, no montante de mil e quinhentos euros, destinado a 
apoiar o Natal de famílias carenciadas do concelho. 
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 
montante de mil e quinhentos euros. ---------------------------  
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: – Foi apresentado o e-
mail datado de dezoito de novembro do corrente ano, enviando estatísticas 
mensais de desemprego, registado por concelhos em todo o Algarve, 
referentes ao mês de outubro do corrente ano. -------------------   
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
AECOPS – ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E 
SERVIÇOS: – Foi apresentado o ofício número oito mil cento e oitenta e um, 
datado de seis de novembro do corrente ano, procedendo à apresentação 
de cumprimentos pela eleição para o novo mandato. ---------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, SA: – Foi apresentado o ofício número 
oitocentos e vinte e três, datado de dezoito de novembro do corrente ano, 
procedendo à apresentação de felicitações pelo início do novo mandato. -  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi apresentado o 
ofício número quinhentos e trinta e quatro, datado de vinte e nove de 
novembro do corrente ano, acerca das contribuições financeiras para o ano 
de dois mil e catorze. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS: – Foi apresentado o e-mail 
datado de vinte e oito de novembro do corrente ano, solicitando a emissão 
de uma declaração comprovativa da idoneidade e do prestígio daquele 
Agrupamento de Escolas, na comunidade em que está inserido.--------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a declaração emitida pelo 
Senhor Presidente da Câmara, datada de cinco de dezembro do corrente 
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ano, comprovando a idoneidade e do prestígio do Agrupamento de Escolas 
Júlio Dantas. -------------------------------------------  
TRÊS – FORNECIMENTO DE ÁGUA --------------------------------  
TRÊS PONTO UM – DAVID TIMOTHY HAWKRIDGE – ROTURA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR I – LOTE CENTO E OITENTA E 

OITO – ALJEZUR – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, no uso da 
competência delegada pelo senhor Presidente da Câmara, datado de dois 
de dezembro do corrente ano, a autorizar a emissão de nota de crédito, no 
valor de setecentos e cinquenta e cinco euros e noventa e três cêntimos, 
correspondente a água (seiscentos e setenta e quatro euros e noventa e 
cinco cêntimos), resíduos sólidos variáveis (quarenta euros e quarenta e 
oito cêntimos) e IVA (quarenta euros e cinquenta cêntimos), proferido na 
informação número duzentos e sete – AL barra dois mil e treze, datada de 
vinte e cinco de novembro, referente ao requerimento em que David 
Timothy Hawkridge, solicita que lhe seja cobrada a fatura referente ao 
consumo do mês de outubro do corrente ano, pela tarifa média e fixa de 
oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e que nos resíduos sólidos lhe 
seja aplicado o valor médio pago no ano imediatamente anterior, conforme 
previsto na Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur, por se ter 
verificado uma rotura no sistema de distribuição de água da sua moradia, 
sita em Urbanização do Vale da Telha – Setor I – Lote cento e oitenta e oito 
– Aljezur. ----------------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – ALBANO RAMOS FERREIRA TORRES – ROTURA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA SITO NA URBANIZAÇÃO DO ESPARTAL – LOTE 
QUARENTA E NOVE – ALJEZUR – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
no uso da competência delegada pelo senhor Presidente da Câmara, 
datado de dois de dezembro do corrente ano e exarado na informação 
número duzentos e nove barra AL barra dois mil e treze, de quinze de 
novembro, da secção de Expediente Geral, a autorizar a emissão da fatura 
referente ao consumo de água do mês de novembro barra dois mil e treze, 
do consumidor número cento e dez barra mil quatrocentos e quarenta, 
Albano Ramos Ferreira Torres, nos termos do número cinco, do artigo 
sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis da Tabela de 
Taxas e Licenças do Município de Aljezur, conforme requerido pelo 
mesmo, por se ter verificado uma rotura no sistema de distribuição de água 
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da sua moradia, sita em Urbanização do Espartal – Lote quarenta e nove – 
Aljezur. ---------------------------------------------- -   
Mais foi deliberado, por unanimidade, de acordo com o requerido pelo 
consumidor e conforme a informação supra referida, restituir o montante 
total de oitenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos, correspondente a 
água (sessenta e seis euros e oitenta cêntimos), resíduos sólidos variáveis 
(catorze euros e oitenta e dois cêntimos) e IVA (quatro euros e um 
cêntimo.-  
QUATRO – RECURSOS HUMANOS --------------------------------  

QUATRO PONTO UM – MAPA DE PESSOAL PARA DOIS MIL E CATORZE: – Para 
cumprimento do estipulado no número três, do artigo quinto, da Lei número 
doze–A barra dois mil e oito, de vinte e sete de Fevereiro, foi apresentado 
o Mapa de Pessoal do Município, para o ano de dois mil e catorze, tendo a 
Câmara deliberado, por unanimidade, aprovar o mesmo e remetê-lo à 
Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA Á 
ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE PORMENOR PARA A ÁREA DO VALE DA TELHA – 
PARQUEXPO, S.A – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA: – No 
âmbito do teor constante na informação número cento e trinta e seis/JC 
barra dois mil e treze, datada de vinte e cinco de novembro, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Obras Municipais, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao cancelamento da caução 
prestada pela empresa PARQUEXPO, S.A, através de garantia bancária 
emitida pelo Millennium, BCP, na importância de catorze mil oitocentos e 
oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos e referente à Aquisição de 
Serviços de Assessoria Técnica à elaboração dos Planos de Pormenor 
para a Área do Vale da Telha. -------------------------------  
UM PONTO DOIS – ANTÓNIO MARQUES, ARQUITETURA E PLANEAMENTO, LDA – 
PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DE 
EQUIPAMENTOS E USO TURÍSTICO A NORTE DE ALJEZUR: – Foi apresentada a 
carta datada de dezanove de novembro do corrente ano, em que António 
Marques, Arquitetura e Planeamento, Lda, empresa que se encontra a 
elaborar o Plano de Pormenor da Área de Intervenção Específica de 
Equipamentos e Uso Turístico a Norte de Aljezur, solicitando a prorrogação 
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de quinze dias no prazo de entrega da primeira fase dos trabalhos e novo 
plano de pagamentos. -------------------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número duzentos e trinta e 
quatro/FA barra dois mil e treze, datada de vinte e cinco de novembro, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, deferir a pretensão da requerente, conforme apresentado na 
carta datada de dezanove de novembro, do corrente ano, com registo de 
entrada neste Município sob o número dois mil setecentos e setenta e 
quatro, a qual fica anexa à presente ata. ------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – ARMANDO DOS SANTOS FERREIRA – PEDIDO DE CERTIDÃO 
SOBRE LOCALIZAÇÃO DE PRÉDIO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------  
DOIS PONTO DOIS – VERDES VICENTINOS, PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE FLORES E 
PLANTAS, UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
ALTERAÇÃO E NOVA CONSTRUÇÃO – EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO 
RURAL – JOÃO ROUPEIRO – ODECEIXE: – Na sequência da deliberação de 
treze de fevereiro do corrente ano, foi novamente apresentado o 
requerimento em que Verdes Vicentinos – Produção e Comércio de Flores e 
Plantas, Unipessoal, Lda, na qualidade de proprietária de um prédio misto 
sito em João Roupeiro, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo dez, 
da Secção L e a parte urbana sob o artigo mil quinhentos e trinta e dois, 
da freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número cento e vinte 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 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 a 
execução de um empreendimento de Turismo em Espaço Rural, na 
modalidade de Agroturismo, no local acima identificado. -------------  
No âmbito da informação número cinquenta barra dois mil e treze – FR, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e do parecer desfavorável do 
ICNF, constante no ofício número mil duzentos e vinte e quatro DCNF-
Alg.(PNSACV) barra dois mil e treze, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, indeferir a pretensão da requerente. -----------------  
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IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – ATIVIDADES ECONÓMICAS --------------------------------  
UM PONTO UM – MARIA JOSÉ OLIVEIRA DUARTE – PROCESSO DE LICENCIAMENTO 
TIPO TRÊS – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de vinte e sete de 
novembro do corrente ano, exarado na informação número vinte e oito – ZG 
barra dois mil e treze, datada de vinte e sete de novembro, referente ao 
processo de Licenciamento Tipo três, solicitado por Maria José Oliveira 
Duarte. -----------------------------------------------  
DOIS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE UM FOGO DESTINADO A HABITAÇÃO SOCIAL – 
LISTA ORDENADA OFICIAL PARA HOMOLOGAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, homologar a lista ordenada oficial subscrita pela Comissão 
de Acompanhamento, para atribuição de um fogo destinado a habitação 
social, sito no Bairro “25 de Abril”, lote B três, fração B, número seis, em 
Aljezur, a qual atribui o referido fogo à candidata Eliete Manuela Moreira 
Marreiros. ---------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ARMINDO HELENO CUSTÓDIO – PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR 
DA RENDA HABITACIONAL – BAIRRO “25 DE ABRIL” – BLOCO B SETE – FRAÇÃO A, 
CASA TREZE – ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
despacho do senhor Presidente da Câmara, exarado na informação número 
trinta e seis barra CD barra dois mil e treze, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento e referente ao requerimento 
apresentado pelo senhor Armindo Heleno Custódio, na qualidade de 
arrendatário do fogo sito na Bairro “25 de Abril” – Bloco B sete – Fração A, 
casa treze – Aljezur, em que solicita a reavaliação do valor da renda 
mensal do referido fogo, por considerar o mesmo bastante excessivo, e no 
qual foi fixada, por atualização, o valor da renda mensal em duzentos e 
dois euros e sessenta e cinco cêntimos, com efeitos a dezembro de dois 
mil e treze. --------------------------------------------  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE 
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS, NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS 
SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – PROPOSTA: – Pela Senhora 
Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------  
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“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO 

JESUS, NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS 

E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL --------  
– Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de apoios 
sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------------------  
– Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um 
relatório mensal dos apoios prestados; -------------------------  
Proponho: ---------------------------------------------  
UM – Que sejam aprovados os relatórios dos apoios prestados pela 
Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus, relativos aos meses de 
agosto, setembro e outubro de dois mil e treze, em anexo; -----------  
DOIS – Que seja transferida para a Conferência Santa Teresinha do Menino 
Jesus a verba de trezentos e cinquenta e nove euros e trinta e dois 
cêntimos, relativa aos meses em causa, para os apoios previstos em 
protocolo.” ---------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
TRÊS PONTO DOIS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE 
NOSSA SENHORA D’ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – PROPOSTA: – Pela Senhora 
Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA NO 

ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA 

CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ----------------  
– Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de apoios 
sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------------------  
– Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um 
relatório mensal dos apoios prestados; -------------------------  
Proponho: ---------------------------------------------  
Um – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 
de Nossa Senhora d’Alva, relativo ao mês de outubro de dois mil e treze, 
em anexo; ---------------------------------------------  
Dois – Que seja aprovada a transferência da verba de oitocentos euros, 
definida em protocolo.” ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
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TRÊS PONTO TRÊS – MARIA NAZARÉ DUARTE CORREIA – APOIO À MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – PEDIDO DE 
PROLONGAMENTO DO PRAZO PARA INÍCIO DA OBRA: – Foi apresentado o 
requerimento em que Maria Nazaré Duarte Correia, tendo-lhe sido 
atribuído um auxílio económico no âmbito do Regulamento Apoio à 
Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes Carenciados, vem 
solicitar o prolongamento do prazo para início da obra. --------------  
No âmbito do teor constante na informação número cento e vinte e oito/RF 
barra dois mil e treze, datada de vinte e cinco de novembro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo para início da obra, sendo 
que a mesma deverá iniciar entre junho e julho de dois mil e catorze. ---  
QUATRO – EDUCAÇÃO ---------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR – DOIS MIL E 
TREZE/DOIS MIL E CATORZE, AOS ALUNOS DO SEGUNDO E TERCEIROS CICLOS 
DO ENSINO BÁSICO – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR – DOIS MIL E TREZE/DOIS MIL E 

CATORZE, AOS ALUNOS DO SEGUNDO E TERCEIROS CICLOS DO ENSINO BÁSICO ---  
– Considerando que o Prémio de Mérito Escolar é uma iniciativa do 
Município de Aljezur, que existe desde o ano letivo de dois mil e quatro – 
dois mil e cinco, como reconhecimento da autarquia pelos resultados 
escolares dos alunos que em cada ano escolar mais se distinguem; -----  
– Considerando que premiar o mérito é um incentivo aos alunos e suas 
famílias para manterem o investimento na sua qualificação; -----------  
– Considerando ainda que uma escolaridade mais longa acarreta também 
mais investimento económico para as famílias;--------------------  
Proponho: ---------------------------------------------  
UM – Que se aprove a atribuição do Prémio de Mérito Escolar dois mil e 
treze – dois mil e catorze, constituído pela atribuição de uma quantia 
pecuniária no valor de quinhentos euros, a cada aluno(a) premiado(a); ---  
DOIS – Que o prémio de mérito escolar seja atribuído aos dois melhores 
alunos (as) dos quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono anos de escolaridade, 
que obtiverem a melhor média anual (média ponderada dos três períodos 
escolares) no ano letivo em curso, devendo observar-se os seguintes 
critérios, em caso de empate: -------------------------------  
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a) – Melhores resultados obtidos no terceiro período do ano letivo presente;  
b) – Melhor percurso escolar ao longo do ciclo em que se encontra; 
c) – Melhor resultado obtido em outras atividades culturais e desportivas; -  
d) – Envolvimento em atividades ou iniciativas de caráter social, cultural ou 
desportivo, existentes na comunidade local. ---------------------   
TRÊS – Fiquem excluídos os alunos que estando nas condições referidas no 
ponto dois, reprovem em alguma disciplina.” ---------------------  
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 treze horas e trinta 
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, 
 

_____________________________ 
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