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Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
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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. 
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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 ONZE DE FEVEREIRO DE DOIS 
MIL E CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por maioria, 
com a abstenção do Senhor Vereador Vitor Vicente, por não ter participado 
na reunião, aprovar a ata da reunião ordinária de onze de fevereiro de dois 
mil e catorze. -------------------------------------------  
 

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 primeira Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI, nas 
primeira, segunda e terceira Modificações às Atividades mais Relevantes – 
AMR e nas primeira, segunda, terceira e quarta Modificações ao 
Orçamento para o ano dois mil e catorze, cujos documentos depois de 
devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta própria. ----------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES APROVADOS PELO 
PRESIDENTE DA CÂMARA: -----------------------------------  
– IMOBIVA – IMOBILIÁRIA, LDA. – Projeto de alterações – Empreendimento 
Turístico em Espaço Rural – Monte Alegre – Aljezur – onze de fevereiro de 
dois mil e catorze ----------------------------------------  
– GIDON DORMANN – Projeto de ampliação – Empreendimento Turístico em 
Espaço Rural – Montes Galegos – Aljezur – dezanove de fevereiro de dois 
mil e catorze -------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS AO ABRIGO DO 
PARECER GENÉRICO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: – A Câmara 
tomou conhecimento da informação número cento e cinco/CL barra dois mil 
e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 
doze de fevereiro do corrente ano, a qual contempla a relação mensal dos 
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contratos celebrados ao abrigo do parecer genérico de contratos de 
prestação de serviços, respeitante ao mês de janeiro do ano em curso. --  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

UM – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 
Diário da Tesouraria do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e 
catorze, do qual a Câmara tomou conhecimento. ------------------  
UM PONTO DOIS – PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO PARA DOIS MIL E CATORZE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para dois mil e catorze, cujos documentos ficam arquivados em pasta 
própria e, remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação. ---  
DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação 
neste ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO AO CHEFE DE DIVISÃO, DR. 
PAULO OLIVEIRA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO – CHEFE DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONOMICO E PLANEAMENTO ---------------------------------  
Atendendo a que: ----------------------------------------  
– Nos termos do Regulamento dos Fundos de Maneio do Município de 
Aljezur, os fundos de maneio são constituídos anualmente por deliberação 
do órgão executivo municipal; -------------------------------  
– Para um melhor funcionamento dos serviços poderão ser constituídos 
fundos de maneio por forma a possibilitar aos seus dirigentes o pagamento 
de despesas inadiáveis e de pequeno montante; ------------------  
Proponho que: ------------------------------------------  
Seja constituído um fundo de maneio, para o ano de dois mil e catorze, no 
montante de mil euros para ser utilizado pelo Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Local e Planeamento, Dr. Paulo Jorge Fragoso de 
Oliveira, por forma a proporcionar o pagamento de despesas inadiáveis e 
urgentes com aquela divisão, nos termos do respetivo regulamento.” ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
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TRÊS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a seguir 
discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou conforme 
se indica: ---------------------------------------------  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ – PROCESSO NÚMERO 
SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS BARRA DOZE PONTO NOVE BELLE – AUTOR: 
JOZSEFNE MARTON – SENTENÇA: – A Câmara tomou conhecimento da 
Sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, 
relativamente ao Processo número seiscentos e sessenta e seis barra doze 
ponto nove BELLE, cujo autor é Jozsefne Marton. -----------------  
CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS: – Foi apresentado o ofício número trezentos e 
sessenta e nove, datado de trinta de janeiro do corrente ano, enviando 
cópia de Moção em Defesa dos Doentes Oncológicos. --------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício número três mil 
setecentos e vinte e três, datado de sete de fevereiro do corrente ano, 
enviando cópia de Moção – Qualidade dos Serviços de Saúde Prestados no 
Algarve. ----------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
POLIS LITORAL SUDOESTE: – Foi apresentado o ofício datado de cinco de 
fevereiro do corrente ano, informando da aprovação da versão final do 
Plano Estratégico da Operação Integrada de Requalificação e Valorização 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. ----------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e dezoito, datado de três de 
fevereiro do corrente ano, acerca de declaração à Comissão Nacional para 
os Riscos de Inundação. -----------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA: – Foi apresentado o ofício 
número cento e vinte e quatro, datado de seis de fevereiro do corrente ano, 
enviando informação acerca do Abaixo-assinado contra o encerramento do 
Serviço de Finanças de Aljezur. ------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ACTA – A COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE: – Foi apresentada carta sem 
data, na qual são feitas breves considerações e apresentados alguns 
tópicos acerca da atividade desenvolvida por aquela companhia de teatro 
e, procedendo ao envio de Contrato Programa Plurianual. ------------  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE: – Foi apresentada a carta datada de sete 
de fevereiro do corrente ano, enviando, para conhecimento, carta subscrita 
por médicos do Centro Hospitalar do Algarve, incluindo assistentes 
hospitalares e médicos dos Internatos Complementar e do Ano Comum, 
num total de trezentos e setenta médicos, em todas as fases da carreira, 
acerca da situação de rutura no Centro Hospitalar do Algarve. ---------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
QUATRO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------------  
QUATRO PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA –AJUSTE 
DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA 
DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL – TROÇO DO SEROMINHEIRO – 
ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na Informação número cento e 
treze/MC barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de catorze de fevereiro do corrente ano, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável 
ajuste direto para prestação de serviços de instalação da Rede Primária de 
Faixas de Gestão de Combustível – Troço do Serominheiro – Aljezur. ----  
CINCO – RECURSOS HUMANOS ---------------------------------  
CINCO PONTO UM – ADSE – REGULARIZAÇÃO DE NOTA DE REEMBOLSO REFERENTE 
A QUOTIZAÇÕES DO ANO DE DOIS MIL E ONZE: – No âmbito do teor constante 
na Informação número cento e quatro barra dois mil e catorze, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, datada de doze de fevereiro do 
corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, efetuar o pagamento 
da nota de reembolso número três mil trezentos e quarenta e três, de treze 
de maio de dois mil e onze, na importância de trezentos e trinta e cinco 
euros à ADSE, referente a quotizações do ano de dois mil e onze. ------  
CINCO PONTO DOIS – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS ABERTOS POR AVISO 
PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA – II SÉRIE NÚMERO SESSENTA E OITO, DE 
OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: – A 
Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Vitor 
Vicente, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 
seis de agosto de dois mil e treze e exarado na informação número trinta e 
três – A/CF barra dois mil e treze, o qual autoriza a continuação da 
tramitação dos procedimentos concursais, referentes ao aviso quatro mil 
setecentos e catorze, publicado no Diário da República – II Série, número 
sessenta e oito, de oito de abril de dois mil e treze e remeter o mesmo à 
Assembleia Municipal, para ratificação, no uso da competência conferida 
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pelo número três, do artigo sessenta e seis, da Lei número sessenta e seis 
B barra dois mil e doze, de trinta e um de dezembro. ---------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE MARMELETE – EN DUZENTOS 
E SESSENTA E SETE – ALJEZUR – JOSÉ DE SOUSA BARRA E FILHOS, LDA. – 
PEDIDO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO: – 
Face ao teor constante na informação número treze/JC barra dois mil e 
catorze, datada de seis de fevereiro, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo – Obras Municipais e, ao abrigo do Decreto-Lei número cento e 
noventa barra dois mil e doze, de vinte e dois de agosto, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder à redução de trinta porcento do valor 
total da caução pela empresa José de Sousa Barra e Filhos, Lda, referente 
empreitada de Repavimentação da Estrada de Marmelete – EN duzentos e 
sessenta e sete – Aljezur, como a seguir se indica: -----------------  
– Apólice emitida pela AXA – libertar o valor de catorze mil cento e oitenta e 
cinco euros e quarenta e nove cêntimos; ------------------------  
– Garantia bancária emitida pelo BES, S.A – libertar o valor de seis mil 
quatrocentos e quarenta e um euros e noventa e três cêntimos; --------  
– Garantia bancária emitida pelo Millennium, BCP – libertar o valor de vinte 
mil quatrocentos e sessenta e um euros e trinta e nove cêntimos; ------  
– Proceder à restituição da quantia de quinhentos e setenta e seis euros e 
setenta e cinco cêntimos, referente a reforço de garantia. ------------  
UM PONTO DOIS – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI DE ALJEZUR – 
TRABALHOS A MAIS E A MENOS – DUAFAR – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 
PÚBLICAS, LDA. – APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 
datado de três de fevereiro do corrente ano e exarado na minuta do 
terceiro contrato adicional à Empreitada de ampliação da Escola EBI/JI de 
Aljezur – Trabalhos a mais e a menos, celebrado entre o Município de 
Aljezur e a DUAFAR – Construção Civil e Obras Públicas, Lda, cujo 
documento depois de devidamente rubricados, fica apenso à presente ata.  
UM PONTO TRÊS – RELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ALJEZUR – TECNOVIA 
– SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA – SOLICITAÇÃO DE VISTORIA, PARA EFEITOS 
DE RECEÇÃO DEFINITIVA: – No âmbito do teor constante na informação 
número nove/JC barra dois mil e catorze, datada de quinze de janeiro, do 
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Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Obras Municipais e, ao 
abrigo do Decreto-Lei número cinquenta e nove barra noventa e nove, de 
dois de março, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
homologação do auto de receção definitiva e consequentemente à 
liberação da caução apresentada, sob a forma de garantia bancária, 
emitida pelo Millennium BCP, com o valor de quatro mil quinhentos e 
noventa e um euros e trinta e oito cêntimos e, seguro caução, emitido pela 
MAPFRE, com o valor atual de quatro mil quinhentos e noventa e um euros 
e trinta e oito cêntimos, bem como, à restituição da quantia retida de 
reforço de caução, no valor atual de quatrocentos e nove euros e noventa 
e oito cêntimos. -----------------------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – EURICO PORFÍRIO CABRITA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM BACELOS, FREGUESIA DE BORDEIRA – 
ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de vinte e nove de outubro de 
dois mil e treze, foi novamente apresentado o requerimento em que Eurico 
Porfírio Cabrita, na qualidade de proprietário de um prédio rústico sito em 
Bacelos, freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo oitocentos e oito, da Secção M, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número duzentos e trinta 
e oito, 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 as alterações introduzidas 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 construção de uma moradia 
unifamiliar, sita no local acima identificado. ----------------------  
Face ao teor constante na informação número quinhentos e doze/FR barra 
dois mil e treze, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e ao 
parecer desfavorável do ICNF, constante no ofício número dezanove mil 
seiscentos e trinta e um barra dois mil e treze/DCNF-ALG/DLAP, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do requerente. -  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  

UM PONTO UM – HASTA PÚBLICA DE UMA BANCA PARA VENDA DE FRUTAS E 
LEGUMES NO MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR – HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE 
ARREMATAÇÃO: – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
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unanimidade, homologar a Ata de Arrematação, referente à Alienação em 
Hasta Pública para concessão de uma banca para venda de frutas e 
legumes, no Mercado Municipal de Aljezur, realizada no passado dia dez 
de fevereiro, a qual foi arrematada pela Senhora Mónica Sofia Estevão de 
Jesus, pelo valor de mil euros. -------------------------------  
DOIS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – MARIA HELENA VENTURA COSTA – RUA MONSENHOR MANUEL 
FRANCISCO PARDAL – LOTE UM – R/C, DTO. – ALJEZUR – ATUALIZAÇÃO DE RENDA 
APOIADA: – Face ao teor constante na informação número oito/CD barra 
dois mil e catorze, datada de dezanove de fevereiro e, por analogia ao 
efetuado para habitações sitas na Rua da Ceifeiras, em casos idênticos de 
fragilidade social, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
atualização de renda mensal da moradia arrendada à Senhora Maria 
Helena Ventura Costa, sita na Rua Monsenhor Manuel Francisco Pardal, 
Fração B – r/c direito, em Aljezur, mantendo o valor da mesma em vinte e 
cinco euros, para o ano dois mil e catorze, com efeitos a um de abril do 
corrente ano. -------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – GISELA FRANCISCO – BAIRRO “25 DE ABRIL” – CASA NÚMERO 
VINTE – ATUALIZAÇÃO DE RENDA APOIADA: – No âmbito do teor constante na 
informação número nove/CD barra dois mil e catorze, datada de dezanove 
de fevereiro e, atendendo à deliberação de onze de abril de dois mil, cujo 
espirito se mantém atual, assim como na continuação das deliberações dos 
anos anteriores, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
atualização de renda mensal da moradia arrendada à Senhora Gisela 
Francisco, sita no Bairro “25 de Abril” – Casa número vinte, em Aljezur, 
que terá o valor de cento e oitenta e cinco euros, com efeitos a um de abril 
do corrente ano, considerando-se este o valor máximo de renda a aplicar 
às habitações de tipologia T três, sitas no Bairro “25 de Abril” e 
arrendadas em Regime de Renda Apoiada durante o ano de dois mil e 
catorze. -----------------------------------------------  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E TREZE/DOIS MIL E 

CATORZE: ----------------------------------------------  
PEDIDO DE REVISÃO DO ESCALÃO DE APOIO SÓCIO/EDUCATIVO: ------------------  
TOMÁS MIGUEL MARREIROS MARTINS – Foi apresentado o ofício número 
sessenta e cinco, datado de vinte e oito de janeiro do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando 
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declaração referente ao escalão de abono de família do aluno Tomás 
Miguel Marreiros Martins, para efeitos de revisão de escalão. ---------  
Face ao teor da informação número sete/RF barra dois mil e catorze, 
datada de seis de fevereiro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar o aluno 
Tomás Miguel Marreiros Martins, no escalão A. -------------------  
CANDIDATURAS A APOIO SÓCIO/EDUCATIVO: ----------------------------  
– Foi igualmente apresentado o ofício número cento e seis, datado de três 
de fevereiro do corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljezur, enviando boletins de candidatura a subsídio de 
estudo dos alunos Dinis Rafael Guerreiro Silva e Mariana Sofia Telo 
Batista. -----------------------------------------------  
Face ao teor da informação número onze/RF barra dois mil e catorze, 
datada de catorze de fevereiro, da Divisão de Desenvolvimento Económico 
e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, 
ao aluno Dinis Rafael Guerreiro Silva e indeferir o pedido de escalão da 
aluna Mariana Sofia Telo Batista. -----------------------------  
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 janeiro de dois mil e catorze, 
em anexo; ---------------------------------------------  
DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de setecentos e noventa 
e nove euros e quatro cêntimos, de acordo com o definido em protocolo.”-  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
TRÊS PONTO TRÊS – PROJETO ESPECIALMENTE – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE ALJEZUR E A CASA DA CRIANÇA DE ROGIL: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo a celebrar entre o Município 
de Aljezur e a Casa da Criança de Rogil, com vista à continuidade e 
desenvolvimento do Programa EspecialMente, na sequência da deliberação 
de câmara do passado dia vinte e oito de janeiro, cujos documentos depois 
de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta própria. --------  
QUATRO – SUBSÍDIO DE TRANSPORTE -----------------------------  
QUATRO PONTO UM – SAMUEL FILIPE SILVA ANTÓNIO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO DE TRANSPORTE: – Foi apresentado o requerimento em que Luís 
Manuel Tiago António, na qualidade de encarregado de educação do aluno 
Samuel Filipe Silva António, vem solicitar a atribuição de subsídio de 
transporte para o seu educando que se encontra a frequentar o décimo-
segundo ano, em Lagos. -----------------------------------  
No âmbito do teor da informação número oito/RF barra dois mil e catorze, 
datada de seis de fevereiro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerar válidos os 
argumentos evocados e remeter para o júri de seleção a faculdade de 
apreciação do processo. -----------------------------------  
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, 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, 
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_____________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
_____________________________ 

 
 

 


