
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 16/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  22 de julho de 2014 
Inicio:  14.00 horas   

Encerramento:  16.45 horas  

Aprovada em:  5 de agosto de 2014 
 

   
 

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 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 

14.00 horas. 
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Deliberações Tomadas 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE JULHO 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 estado presente, 

aprovar a ata da reunião ordinária de oito de julho de dois mil e catorze. -  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – O Senhor 

Vereador Vitor Vicente mostrou alguma indignação por não ter recebido o 

Relatório da Auditoria ao Município, constante na Ordem de Trabalhos, 

bem como por não ter sido informado da visita ao Concelho, por parte do 

membro do Governo, no passado dia onze de julho. ----------------  

O Senhor Presidente informou e comprovou que o relatório foi enviado a 

reunião de Câmara, não tendo sido lamentavelmente recebido em tempo 

oportuno pelo Senhor Vereador, por lapso dos serviços. -------------  

Quanto à visita o Senhor Presidente informou que a mesma foi da iniciativa 

do Conselho de Administração do Polis, tendo o próprio Presidente da 

Câmara tido conhecimento da mesma quase em cima da hora. Mais 

informou que os restantes membros do Executivo também não foram 

convidados. Não obstante, o mais importante deste processo não resulta da 

questão colocada pelo Senhor Vereador, mas sim, da disponibilidade que o 

Senhor Secretário de Estado, Dr. Paulo Lemos, demonstrou em trabalhar 

com o Município de Aljezur, tendo inclusivamente elogiado o Município 

pelo trabalho desenvolvido no seio da sociedade. -----------------  

PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ---------  

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na décima segunda Modificação às Grandes Opções do Plano – 
PPI, na décima quarta Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e 

na décima sexta Modificação 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: -----------------------------------  

– JIM KELLERMAN E OUTRA – Alterações em habitação – Craveira – Aljezur – 
vinte e sete de junho de dois mil e catorze ----------------------  
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– GREGORY DAVID POWELL – Alterações/legalização – Turismo em Espaço 

Rural – Corte das Cardeiras – Bordeira – oito de julho de dois mil e catorze  

– WOLFGANG HEINZ – Legalização de habitação – Vale do Monte das Moças – 
Alfambras – Bordeira – oito de julho de dois mil e catorze ------------  

AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – A Câmara tomou conhecimento 

das informações referentes à reunião do Conselho Intermunicipal, que teve 

lugar no passado dia sete de julho. ---------------------------  
 

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 um de julho de dois mil e catorze, do 

qual a Câmara tomou conhecimento. ---------------------------  

DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a legislação que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

PORTARIA número cento e vinte e quatro barra dois mil e catorze, publicada 

no D.R. número cento e dezanove, Série I, de vinte e quatro de junho, da 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia e da Agricultura e do Mar, que 

estabelece os critérios de classificação e desclassificação de arvoredo de 

interesse público, os procedimentos de instrução e de comunicação e 

define o modelo de funcionamento do Registo Nacional do Arvoredo de 

Interesse Público. ----------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número quarenta barra dois mil e 

catorze, publicada no D.R. número cento e vinte, Série I, de vinte e cinco 

de junho, da Presidência do Conselho de Ministros, que aprova um regime 

excecional de dispensa de serviço público dos trabalhadores da 

Administração Pública que cumulativamente detenham a qualidade de 

bombeiro voluntário, quando sejam chamados pelo respetivo corpo de 

bombeiros para combater um incêndio florestal. -------------------  

DECRETO-LEI número noventa e seis barra dois mil e catorze, publicado no 

D.R. número cento e vinte, Série I, de vinte e cinco de junho, do Ministério 

do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que estabelece o 

regime jurídico da concessão da exploração e da gestão, em regime de 

serviço público, dos sistemas multimunicipais de tratamento e de recolha 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.119&iddip=20140922
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.119&iddip=20140922
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.119&iddip=20140922
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.120&iddip=20140930
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.120&iddip=20140930
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.120&iddip=20140930
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.120&iddip=20140933
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.120&iddip=20140933
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seletiva de resíduos urbanos, atribuída a entidades de capitais exclusiva ou 

maioritariamente privados. ----------------------------------  

LEI número trinta e seis barra dois mil e catorze, publicada no D.R. número 

cento e vinte e um, Série I, de vinte e seis de junho, da Assembleia da 

República, sobre o regime jurídico das assembleias distritais. ---------  

LEI número trinta e sete barra dois mil e catorze, publicada no D.R. número 

cento e vinte e um, Série I, de vinte e seis de junho, da Assembleia da 

República, que estabelece um sistema alternativo e voluntário de 

autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração 

Pública denominado Chave Móvel Digital. -----------------------  

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL número quatrocentos e treze barra 

dois mil e catorze, publicado no D.R. número cento e vinte e um, Série I, 

de vinte e seis de junho, do Tribunal Constitucional, que declara a 

inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das seguintes normas 

constantes da Lei número oitenta e três-C barra dois mil e treze, de trinta 

e um de dezembro (Orçamento do Estado para dois mil e catorze): artigo 

trinta e três, que procedeu à redução das remunerações dos trabalhadores 

do setor público; artigo cento e quinze, números um e dois, que sujeitam 

os montantes dos subsídios de doença e desemprego a uma contribuição 

de cinco porcento e seis porcento, respetivamente; artigo cento e 

dezassete, números um a sete, dez e quinze, que determinam novas 

formas de cálculo e redução de pensões de sobrevivência que cumulam 

com o recebimento de outras pensões. Não declara a inconstitucionalidade 

das normas do artigo setenta e cinco da mesma Lei, que suspenderam o 

pagamento de complementos de pensões nas empresas do setor público 

empresarial que tenham apresentado resultados líquidos negativos nos três 

últimos exercícios; declara prejudicada a apreciação do pedido subsidiário 

que tinha por objeto a norma constante da alínea r), do número nove, do 

artigo trinta e três, da mesma Lei. Determina que a declaração da 

inconstitucionalidade relativa às normas do artigo trinta e três, da Lei 

número oitenta e três-C barra dois mil e treze, de trinta e um de dezembro 

só produza efeitos a partir da data da presente decisão. -------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número quarenta e três barra dois 

mil e catorze, publicada no D.R. número cento e vinte e dois, Série I, de 

vinte e sete de junho, da Presidência do Conselho de Ministros, que 

procede à primeira alteração à Resolução do Conselho de Ministros 

número noventa barra dois mil e doze, de trinta e um de outubro, que 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.121&iddip=20140943
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.121&iddip=20140943
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.121&iddip=20140944
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.121&iddip=20140944
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.121&iddip=20140948
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.121&iddip=20140948
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.121&iddip=20140948
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20132296
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20132296
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20132296
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.122&iddip=20140956
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.122&iddip=20140956
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.122&iddip=20140956
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20122154
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20122154
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define os critérios mínimos, necessários e cumulativos a observar no 

procedimento para a emissão de portaria de extensão. --------------  

DECRETO-LEI número cento e sete barra dois mil e catroze, publicado no 

D.R. número cento e vinte e cinco, Série I, de dois de julho, do Ministério 

do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que procede à primeira 

alteração do Decreto-Lei que cria o sistema multimunicipal de valorização 

e tratamento de resíduos sólidos urbanos do Algarve e à alteração dos 

estatutos da sociedade ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A. -------------------------------------------  

LEI número quarenta e três barra dois mil e catorze, publicada no D.R. 

número cento e trinta e dois, Série I, de onze de julho, da Assembleia da 

República, acerca da quarta alteração à Lei número setenta e quatro barra 

noventa e oito, de onze de novembro, sobre a publicação, a identificação e 

o formulário dos diplomas. ----------------------------------  

DECRETO-LEI número cento e catorze barra dois mil e catorze, publicado 

no D.R. número cento e trinta e oito, Série I, de vinte e um de julho, do 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que 

estabelece os procedimentos necessários à implementação do sistema de 

faturação detalhada previsto na Lei, relativamente aos serviços públicos de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de 

gestão de resíduos urbanos. --------------------------------  

DOIS PONTO DOIS – FIXAÇÃO DE PREÇO DE PLACAS DE ALOJAMENTO LOCAL: – 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

FIXAÇÃO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE ALOJAMENTO LOCAL, DE 

AFIXAÇÃO OBRIGATÓRIO -------------------------------------  

Considerando que: ---------------------------------------  

Nos termos do número oito, do artigo três, do Decreto-Lei número trinta e 

nove barra dois mil e oito, de sete de março, alterado pelo Decreto-Lei 

número quinze barra dois mil e quatro, de vinte e três de janeiro, é 

obrigatório em todos os estabelecimentos de alojamento local a afixação, 

no exterior, junto à entrada principal, de placa identificativa, no prazo 

máximo de dez dias após a atribuição do registo; ------------------  

Que a competência para fornecer as placas de alojamento local é da 

Câmara Municipal, nos termos do número um, do artigo nove, da Portaria 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.125&iddip=20140998
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.125&iddip=20140998
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19951517
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.132&iddip=20141053
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.132&iddip=20141053
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19983426
https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19983426
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.138&iddip=20141089
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.138&iddip=20141089
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.138&iddip=20141089
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número quinhentos e dezassete barra dois mil e oito, de vinte e cinco de 

junho; ------------------------------------------------  

O preço de venda das referidas placas, conforme o número dezasseis, do 

artigo sessenta, da Tabela de Taxas e Licenças do Município é de 

dezanove euros e catorze cêntimos, acrescido de IVA; --------------  

De acordo com a fatura número duzentos e noventa e um, de junho último, 

da PRIMEDIGITAL, o custo de aquisição ao Município é de trinta euros, 

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor; ------------------------  

Que o processo de aquisição e fornecimento das placas tem encargos 

administrativos ao Município, com custos de pessoal e de expediente. ---  

Assim proponho: ----------------------------------------  

– Que seja fixado como preço de fornecimento das placas de Alojamento 

Local o valor de trinta e seis euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

correspondendo ao custo efetivo de aquisição das mesmas e, a vinte por 

cento dos custos administrativos do Município referente ao processo de 

aquisição e fornecimento das referidas placas.” -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO TRÊS – ATA DE ARREMATAÇÃO DE VIATURAS USADAS – 
HOMOLOGAÇÃO: – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, homologar a Ata de Arrematação, referente à alienação em 

hasta pública para arrematação de viaturas usadas, realizada no passado 

dia catorze de julho, conforme a seguir se indica: -----------------  

LOTE UM – Viatura Ford Transit cento e noventa CH/Cabine Dupla – 
Matricula trinta e dois-setenta e sete-DT – Arrematada pelo Senhor Álvaro 

Machado, na qualidade de administrador da empresa Álvaro Machado 

Viana & Filho, Lda, pelo valor de cento e setenta e cinco euros. -------  

LOTE DOIS – Viatura Citroen Xsara – Matricula vinte e oito-oitenta-LT – Não 

foi arrematado, visto não se ter verificado qualquer licitação. ----------  

LOTE TRÊS – Viatura MAN dezoito ponto trezentos e setenta HOCLA-II – 
Matricula – trinta e um-dezanove-JN – Não foi arrematado, visto não se ter 

verificado qualquer licitação. --------------------------------  

DOIS PONTO QUATRO – ATA DE ARREMATAÇÃO DE SUCATA – HOMOLOGAÇÃO: – A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar a 

Ata de Arrematação, referente à alienação em hasta pública para 

arrematação de sucata, realizada no passado dia catorze de julho, à qual 

não compareceu qualquer interessado. -------------------------  
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DOIS PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

conforme se indica: --------------------------------------  

INSPEÇÃO GERAL DE FINANÇAS: – Foi apresentado o Relatório número dois 

mil e quinze barra dois mil e treze, referente à Auditoria ao Município de 

Aljezur – Urbanismo e Ordenamento do Território. -----------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o Relatório Mensal 

relativo ao mês de junho, datado de dois de julho do corrente ano, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o Relatório Mensal 

relativo ao mês de junho, datado de sete de julho do corrente ano, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o email datado de quatro 

de julho do corrente ano, enviando Relatório Mensal relativo ao mês de 

junho, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e 

aquela Freguesia. ----------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o Relatório Mensal 

relativo ao mês de junho, datado de sete de julho do corrente ano, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

NECI – NÚCLEO ESPECIALIZADO PARA O CIDADÃO INCLUSO: – Foi apresentada 

a carta número cento e treze, datado de trinta de junho do corrente ano, 

solicitando a atribuição do subsídio anual, que esta autarquia 

habitualmente concede aquela instituição, destinado a fazer face a 

despesas inerentes ao transporte de utentes deste Município. ---------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 

três mil euros. ------------------------------------------  

MUNICÍPIO DE FARO: – Foi apresentado o ofício número oito mil quinhentos e 

cinquenta e quatro, datado de um de julho do corrente ano, enviando cópia 
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de Moção sobre as demolições no Núcleo do Farol Nascente e no Núcleo 

dos Hangares. ------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS: – Foi apresentado o ofício 

número duzentos e noventa e um, datado de trinta de junho do corrente 

ano, enviando informação acerca da reorganização dos Serviços de 

Finanças. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 

cento e setenta e dois, datado de quatro de julho do corrente ano, 

informando que, em sessão realizada no passado dia trinta de junho, foi 

aprovada a proposta de desafetação da parcela de terreno onde se 

encontra implantada a antiga Cantina Escolar de Odeceixe, do domínio 

público para o domínio privado do Município. ---------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 

cento e setenta e três, datado de quatro de julho do corrente ano, 

informando que, em sessão realizada no passado dia trinta de junho, foi 

aprovada a proposta de celebração de contratos de delegação de 

competências com as Juntas de Freguesia de Odeceixe, Rogil, Aljezur e 

Bordeira. ----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 

cento e setenta e quatro, datado de quatro de julho do corrente ano, 

informando que, em sessão realizada no passado dia trinta de junho, foi 

aprovada a proposta de alienação de ações da Globalgarve. ----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 

duzentos e trinta e sete, datado de quatro de julho do corrente ano, 

enviando cópia da Moção “Contra o encerramento de serviços públicos”, 
aprovada em sessão realizada no passado dia trinta de junho. ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL: – Foi apresentado o ofício 

número quinze mil setecentos e vinte e um, datado de vinte e cinco de 

junho do corrente ano, agradecendo pelo empenho e profissionalismo 

manifestado pelos elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil do 

Município de Aljezur que participaram na operação de combate do incêndio 
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rural que deflagrou na localidade de Descampadinho, da freguesia de 

Mexilhoeira Grande – Portimão. ------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE 

ALJEZUR: – Foi apresentada a carta número cento e dezassete, datada de 

dezasseis de julho do corrente ano, solicitando a transferência de uma 

verba no montante de dois mil e novecentos euros, destinada a fazer face 

a despesas inerentes à execução de trabalhos de acompanhamento 

arqueológico, que decorreram no Centro Histórico de Aljezur. ---------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à transferência da verba 

solicitada, no montante de dois mil e novecentos euros. -------------  
DOIS PONTO SEIS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PELO PRAZO DE TRÊS 

ANOS: – No âmbito do teor constante na informação número quatrocentos e 

dezasseis/CL barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, datada de oito de julho do corrente ano, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável para 

prestação de serviços de Consultoria, pelo prazo de três anos, através de 

procedimento de ajuste direto por convite à MNC – Consultores, Lda. ----   
DOIS PONTO SEIS PONTO DOIS – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS 

AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da informação número 

quatrocentos e dezoito/CL barra dois mil e catorze, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de nove de julho do 

corrente ano, a qual contempla a relação mensal dos contratos celebrados 

ao abrigo do parecer genérico de contratos de prestação de serviços, 

respeitante ao mês de junho do ano em curso. --------------------  
DOIS PONTO SETE – ABASTECIMENTO DE ÁGUA -----------------------  

DOIS PONTO SETE PONTO UM – EMÍDIO MANUEL GASPAR MARRAZES – ROTURA NO 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM MORADIA SITA EM SEROMINHEIRO – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Emídio Manuel Gaspar 

Marrazes, vem solicitar lhe seja cobrada a fatura referente ao consumo do 

mês de junho 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 
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uma rotura no sistema de distribuição de água da sua moradia, sita em 

Serominheiro – Aljezur. ------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número quatrocentos e trinta e 

três/JR barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, datada de dezassete de julho, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à emissão de nota de crédito no valor total de 

duzentos e trinta e três euros e quarenta e oito cêntimos, correspondente a 

água (duzentos e dois euros e setenta e dois cêntimos), resíduos sólidos 

variáveis (dezoito euros e sessenta cêntimos) e IVA (doze euros e 

dezasseis cêntimos), de acordo com os cálculos anexos à informação 

acima identificada, 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. ----------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ----------------------------  
UM PONTO UM – ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DA DELIMITAÇÃO DA REN – CAEIROS 

DE BAIXO – ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o 

procedimento inerente à alteração simplificada da delimitação da Reserva 

Ecológica Nacional, para reconstrução e alteração de conjunto edificado 

preexistente com vista à instalação de um empreendimento de Turismo em 

Espaço Rural – Fernanda Maria Carvalho Castanheira – Caeiros de Baixo – 
Aljezur, em conformidade com a informação número cento e oito/FA barra 

dois mil e catorze, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, 

datada de sete de julho. -----------------------------------  
DOIS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  
 

DOIS PONTO UM – CANANA & FILHOS – EMPREITEIROS, LDA – PASSEIOS PEDONAL 

DA AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO, ALJEZUR – VISTORIA PARA 

EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE CAUÇÃO: – No âmbito 

do teor constante na informação número setenta e três/JC barra dois mil e 

catorze, datada de catorze de julho, do 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 ao cancelamento total da caução prestada pela empresa 

Canana & Filhos – Empreiteiros, Lda, na importância total de seiscentos e 

vinte e seis euros e setenta e três cêntimos, correspondendo ao 
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remanescente de dez porcento do valor da garantia bancaria e ao 

remanescente de dez porcento do valor retido em dinheiro, na importância 

de trezentos e nove euros e setenta e três cêntimos. ---------------  
TRÊS – TRÂNSITO -----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – ATLANTIC RIDERS: – Foi apresentado o email datado de vinte 

e sete de junho do corrente ano, da empresa Aventuras Litoral Atlântico, 

Unipessoal Lda, representada por Rene Helder, na qualidade de 

concessionário da Praia da Amoreira, solicitando a concessão de três 

cartões de livre-trânsito de acesso à Praia da Amoreira, para as viaturas 

com as matriculas zero um-DU-quinze, cinquenta e sete-trinta e dois-QL 

e, noventa e quatro-trinta e um-QU, que servem de apoio recreativo 

naquela praia. ------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, criar quatro lugares de 

estacionamento no espaço compreendido entre a estrada de acesso à 

Praia da Amoreira e o restaurante (a nascente do mesmo), dois dos quais 

serão concedidos à empresa Aventuras Litoral Atlântico, Unipessoal Lda, e, 

os dois restantes, ao concessionário do restaurante, ambos a título 

gratuito. ----------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento desta deliberação 

ao Comandante da GNR e aos Bombeiros Voluntários de Aljezur. ------  
TRÊS PONTO DOIS – ESPAÇO PARA CARGAS E DESCARGAS – LARGO DA LIBERDADE 

– ALJEZUR: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ESPAÇO DE CARGAS E DESCARGAS – LARGO DA LIBERDADE – ALJEZUR --------  

Considerando que se registou um aumento de espaços comerciais e um 

acréscimo das necessidades de apoio aos mesmos, torna-se assim 

fundamental criar um espaço de cargas e descargas na zona referenciada 

conforme mapa anexo, com a referência da sinalética de trânsito 

necessária para implementação da dita zona.” --------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
QUATRO – OBRAS PARTICULARES -------------------------------  
QUATRO PONTO UM – ORLANDO BATISTA DE OLIVEIRA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE AUTO-CARAVANISMO E EDIFÍCIO DE 

APOIO, EM FREIXEIRO – ODECEIXE: – No seguimento da deliberação de onze 

de junho do corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento em 

que Orlando Batista de Oliveira, na qualidade de proprietário de dois 



REUNIÃO DE 22.07.14 

Pág.  11 

prédios rústicos e um prédio misto, sitos em Várzea, Freixeiro e Courela 

da Oliveira, todos da freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, 

inscritos na matriz predial rústica sob os artigos trinta e cinco, quarenta e 

dois e sessenta e oito, da Seção E e, a parte urbana sob o artigo mil 

setecentos e cinquenta e oito, descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o números mil e cinquenta e quatro, mil e cinquenta 

e cinco e, oitocentos e quarenta, respetivamente, vem solicitar informação 

prévia acerca da possibilidade de levar a efeito construção de Parque de 

Auto Caravanismo, no local acima identificado. -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a 

pretensão do requerente, de acordo com o teor constante nas informações 

número setenta e três/FA barra dois mil e catorze e número cento e dez/FA 

barra dois mil e catorze, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo 

e com o parecer desfavorável da Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural. ------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente que poderá 

pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 

cento e um do Código do Procedimento Administrativo. --------------  
QUATRO PONTO DOIS – WOLFGANG TIECK – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – 
CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE EM VALE DE PENEDO – ALJEZUR: – Foi 

apresentado o requerimento em que Wolfgang Tieck, na qualidade de 

proprietário de um prédio rústico sito em Vale de Penedo, da freguesia e 

Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

sessenta, da Seção AS, vem solicitar informação prévia acerca da 

possibilidade de levar a efeito construção de um alpendre, no local acima 

identificado. --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a 

pretensão do requerente, de acordo com o teor constante na informação 

número duzentos e cinquenta e um/ED barra dois mil e catorze, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente que poderá 

pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 

cento e um do Código do Procedimento Administrativo. --------------  
QUATRO PONTO TRÊS – JORGE MIGUEL NOGUEIRA COSTA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EM CARVALHAL – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o requerimento em que Jorge Miguel Nogueira Costa, na 

qualidade de proprietário de um prédio urbano sito em Carvalhal, da 
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freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo três mil duzentos e trinta e nove e, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número dois mil quatrocentos e sessenta 

e dois, vem solicitar informação prévia acerca da possibilidade de levar a 

efeito relocalização e ampliação de uma moradia, no local acima 

identificado. --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a 

pretensão do requerente, de acordo com o teor constante na informação 

número duzentos e cinquenta e dois/ED barra dois mil e catorze, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente que poderá 

pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 

cento e um do Código do Procedimento Administrativo. --------------  
QUATRO PONTO QUATRO – ETNEVIC – URBANIZAÇÕES, SA E ERALMA, CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL, LDA. – PROJETO DE LOTEAMENTO EM BACELOS – BORDEIRA: – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – APOIO AO ASSOCIATIVISMO -------------------------------  

UM PONTO UM – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE: – Foi apresentada a carta 

datada de dez de julho do corrente ano, solicitando a cedência  

do Polidesportivo Municipal no período compreendido entre os dias oito e 

dez do próximo mês de agosto, para aí decorrerem as habituais Festas de 

Verão. ------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do 

Polidesportivo Municipal ao Juventude Clube Aljezurense, a título gratuito, 

para realização das Festas de Verão. --------------------------  
UM PONTO DOIS – CANDIDATURA AO REGULAMENTO DE APOIOS AO 

ASSOCIATIVISMO: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

CANDIDATURA AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO – DOIS MIL E CATORZE ---------  

No seguimento da candidatura realizada pela Associação de Defesa do 

Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, onde foram aprovados os 

seguintes apoios: ----------------------------------------  
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– Espólio Arqueológico Dr. José Manuel Duarte – apoio financeiro no valor 

de dois mil euros; ----------------------------------------  

– Trabalhos arqueológicos do Silos Islâmicos da Barrada – apoio financeiro 

no valor de cinco mil euros; ---------------------------------  

- Serviço de datação Radiocarbonado – apoio financeiro no valor de dois 

mil euros; ---------------------------------------------  

Considerando a importância para o Município de Aljezur, deste projetos, ao 

qual existe uma parceria entre a Câmara Municipal de Aljezur, a ADPHA e 

outras entidades; ----------------------------------------  

Considerando que depois da reunião, foi apresentado pedido de 

reapreciação da candidatura, por parte da Associação de Defesa do 

Património Histórico e Arqueológico de Aljezur; -------------------  

Proponho que se aprove o reforço dos apoios para os seguintes valores: -  

– Espólio Arqueológico Dr. José Manuel Duarte – reforço de dois mil euros, 

passando o apoio financeiro total a ser no valor de quatro mil euros; ----  

– Trabalhos arqueológicos do Silos Islâmicos da Barrada – reforço de cinco 

mil euros, passando o apoio financeiro total a ser no valor de dez mil 

euros; ------------------------------------------------  

– Serviço de datação Radiocarbonado – reforço de duzentos e oitenta euros, 

passando o apoio financeiro total a ser no valor de dois mil duzentos e 

oitenta euros.” ------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, 

condicionada à existência de fundos disponíveis. ------------------  

– Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E 

RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR ---------------------------  

A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de 

Agosto de dois mil e sete, regulamentação para atribuição de apoios ao 

desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de 

Aljezur, esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia 

em sessão realizada a vinte e oito de Setembro de dois mil e sete entrou 

em vigor em nove de Novembro de dois mil e sete. ----------------  

A candidatura foi avaliada segundo os critérios para apreciação que estão 

espelhados no artigo sétimo do referido regulamento. Importa salientar que 

a presente proposta se centra exclusivamente nas atividades que foram 
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melhor classificadas pela Comissão de Avaliação, acedendo assim ao 

apoio financeiro, mas o apoio que o Município de Aljezur irá conceder terá 

também incidência no apoio técnico e logístico, como ficará refletido na 

ficha de candidatura. Perante o atrás exposto proponho que sejam 

aprovados os seguintes apoios: ------------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR ----  

– Banda Filarmónica – Cedência de um autocarro (para diversas atuações), 

apoio logístico nas deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  
BTT PEDAL’AR LIVRE --------------------------------------  

– III Passeio de BTT Noturno – Subsidio no valor de trezentos e cinquenta 

euros. Apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

– III Raid Foia – Praia de Odeceixe – Subsidio no valor de mil e quinhentos 

euros. Apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL ---------------------------------  
– Festa de fim de ano – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros 

para animação musical. Apoio logístico a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DO SEROMINHEIRO ----------  
– Deslocação a Fátima – Cedência de um autocarro a ser solicitado pela 

entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. 

Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se alerte os 

Clubes/Associações, as transferências de verbas só serão feitas após a 

comunicação da realização do evento e respetivo relatório de acordo com o 

regulamento.” ------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  

DOIS PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 

ofício número oitocentos e sessenta e seis, datado de oito de julho do 

corrente ano, enviando os boletins de candidatura a Apoio Sócio-

Educativo para o ano letivo dois mil e catorze/dois mil e quinze. -------  

No âmbito do teor constante na informação número setenta barra dois mil e 

catorze/RF, datada de dezasseis de julho, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 

os seguintes escalões conforme se indica: ----------------------  
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PÓLO ESCOLAR DE ODECEIXE ---------------------------------  
ESCALÃO A ---------------------------------------------  

- Catarina Filipa Nunes Correia; -----------------------------  

- Henrique Domingos de Sousa Silva; -------------------------  

- Ismael António Gilles Gallet; -------------------------------  

- João Carlos Duarte Matias; --------------------------------  

- João Luís Gomes Rocha Gonçalves; -------------------------  

- Lara Filipa Gregório Matias; -------------------------------  

- Maksym Moniuk; ---------------------------------------  

- Maria Carolina Guerreiro Carriço; ---------------------------  

- Maria Margarida Costa Silva; ------------------------------  

- Mykola Moniuk; ----------------------------------------  

- Rafael Alexandre dos Santos Duarte; -------------------------  

- Ricardo Miguel Gomes Rocha Gonçalves; ---------------------  

- Ruben André dos Santos Duarte; ----------------------------  

- Simão António Borges da Costa; ----------------------------  

- Tiago Domingos de Sousa Silva; ----------------------------  

- Tomás Dias Valentim Comendinha; --------------------------  
ESCALÃO B ----------------------------------------  
- Afonso Gonçalves André; ---------------------------------  

- Ana Lúcia Campos Viana; --------------------------------  

- Artur Skybinskyi; ---------------------------------------  

- Bianca Soraia Alexandre Felismino; --------------------------  

- Clara Maria Miguel Barbosa; -------------------------------  

- Daniel Nelson Calugher Matos; -----------------------------  

- Dilan Gabriel Canelas Jesus; ------------------------------  

- Iara Filipa Nobre Rocha; ---------------------------------  

- Leonardo Silva Pacheco; ---------------------------------  

- Matilde Barbêdo Gomes de Jesus; ---------------------------  

- Nicolau Filipe Silva Jesus; --------------------------------  

- Rafael Campos Viana; -----------------------------------  

- Ruben Filipe Campos Cardoso; -----------------------------  
INDEFERIR ----------------------------------------  
- Alexandre Bidnei Oliveira Augusto; --------------------------  

- Filipa Claro Duarte; -------------------------------------  

- Francisca da Silva Viana; ---------------------------------  

- Leonor da Costa Martins; ---------------------------------  
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- Matilde de Azevedo Delfim Gomes Rendeiro*; ------------------  

- Miguel Ângelo Ferreira dos Santos*; -------------------------  

- Santiago de Azevedo Delfim G. Rendeiro*; ---------------------  

*indeferir por não apresentar a declaração da Segurança Social. -------  

PÓLO ESCOLAR DE ROGIL ------------------------------------  
ESCALÃO A ---------------------------------------------  

- Beatriz Cristina Nascimento Silva; ---------------------------  

- Beatriz Moreira Costa; -----------------------------------  

- Beatriz Sofia Nascimento dos Ramos; ------------------------  

- Elizabet Bardakova; -------------------------------------  

- Inara Filipa Pacheco Oprea; -------------------------------  

- Jeovani Luís Cavaco Monteiro; -----------------------------  

- Lea Zuckschwerdt Duarte; --------------------------------  

- Luana Sofia Martinho Rosinha; -----------------------------  

- Margarida Sofia Ramos Maria; -----------------------------  

- Martim Duarte Pais; -------------------------------------  

- Matilde Gonçalves Nunes Parrinha; --------------------------  

- Polina Bardakova; --------------------------------------  

- Ricardo Manuel Costa Moreira; -----------------------------  

- Ruben André Costa Moreira; -------------------------------  

- Ruben Duarte Conceição Oliveira; ---------------------------  

- Tatiana Sofia Silva Oliveira; -------------------------------  
ESCALÃO B ----------------------------------------  
- Afonso Filipe Pereira Fino Vieira; ---------------------------  

- André Filipe de Oliveira Nunes; -----------------------------  

- Beatriz Alexandra Gonçalves Francisco;-----------------------  

- Carolina Lima Pacheco; ----------------------------------  

- Cristina Karbovnishyr; -----------------------------------  

- Juliya Karbovnishyn; ------------------------------------  

- Liliana Alves de Oliveira; ---------------------------------  

- Luana Leonor Silva; -------------------------------------  

- Matilde Alexandra Correia Rosa; ----------------------------  

- Rafael Lima Pacheco; -----------------------------------  

- Rodrigo Jorge Ferreira Duarte; -----------------------------  
INDEFERIR ----------------------------------------  
- Gabriel Santos Azevedo; ---------------------------------  

- Salomé Penteado Duarte; ---------------------------------  
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PÓLO ESCOLAR DE ALJEZUR ----------------------------------  
ESCALÃO A ---------------------------------------------  

- Adão Ribeiro dos Santos; ---------------------------------  

- Afonso Duarte Oliveira; ----------------------------------  

- Alexander George Helder; --------------------------------  

- André Filipe Galvão Luz; ---------------------------------  

- André Filipe Moreira Salvador; -----------------------------  

- Ariana Filipa Cunha Gomes; -------------------------------  

- Catal Bogan Florin; -------------------------------------  

- Beatriz Isabel Correia; -----------------------------------  

- Benvinda Dias Areias; -----------------------------------  

- Bruna Garcias Marques; ----------------------------------  

- Bruno Frederico Santos Duarte; ----------------------------  

- César Guilherme Luz; -----------------------------------  

- Constança Gonçalves Nunes Parrinha; ------------------------  

- Daniel dos Santos Lana; ---------------------------------  

- Dinis Manuel Gonçalves Nunes Parrinha; ----------------------  

- Dinis Miguel Moreira Marques; -----------------------------  

- Divo Ribeiro dos Santos; ---------------------------------  

- Domingos dos Santos Ploppa; ------------------------------  

- Eliana Duarte Custódio; ----------------------------------  

- Érica Isabel Estevão Sousa; -------------------------------  

- Eva Guo; --------------------------------------------  

- Eve Sunnina Santos Norte Pereira Langer ---------------------  

- Filipe Miguel Abreu Santos; -------------------------------  

- Filipe Sultan; -----------------------------------------  

- Francisco Dinis dos Santos Marreiros; ------------------------  

- Gabriel Silva Guerreiro; ----------------------------------  

- Gonçalo Alexandre Calisto Fernandes; ------------------------  

- Gonçalo Pereira Melo; -----------------------------------  

- Iris Santos Norte Pereira Langer; ---------------------------  

- Jamie Henman; ----------------------------------------  

- Joana Guo; -------------------------------------------  

- João Manuel Oliveira Rosa; -------------------------------  

- Julia Yakymets; ----------------------------------------  

- Kai Sprong; ------------------------------------------  

- Klara dos Santos Ploppa; ---------------------------------  
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- Laila Luísa Nepumucena Gomes;----------------------------  

- Lisa Kaelin Helder; -------------------------------------  

- Lucas Ramos Silva; -------------------------------------  

- Luciano Gabriel Oliveira Rosa; -----------------------------  

- Lucien Piran Blum; -------------------------------------  

- Luís Daniel Maurício de Oliveira; ----------------------------  

- Luke Cornelis Helder; -----------------------------------  

- Margarida Alexandra Jesus Machado; ------------------------  

- Marta Filipa Martins Benedito; ------------------------------  

- Matilde Fernandes Marreiros; ------------------------------  

- Miguel Ângelo Fernandes Rodrigues; -------------------------  

- Nuno Dinis Garcias Marques; ------------------------------  

- Nuno Luís dos Santos Norte Pereira Langer; --------------------  

- Rita Isabel Cristino Guerreiro; ------------------------------  

- Rodrigo Manuel Moreira Jerónimo; --------------------------  

- Rosa Maria Luz; ---------------------------------------  

- Rubén Miguel Estevão Costa; ------------------------------  

- Ruben Virgilio Moreira Scriba Moreira; ------------------------  

- Sandra Fabiana Garcias Marques; ---------------------------  

- Sara Filipa Luz Cândido; ---------------------------------  

- Sierra Elizabeth Sprong; ---------------------------------  

- Simão Chaves Almeida Gonçalves; --------------------------  

- Soraia Filipa Moreira Marques; -----------------------------  

- Tiago Rafael Marques Vicente; -----------------------------  

- Tomás Miguel Marreiros Martins; ----------------------------  

- Tomé Alexandre Duarte Santos; ----------------------------  

- Vitor Emanuel da Silva Calado; -----------------------------  
ESCALÃO B ----------------------------------------  
- Alexandra Shumilova Glória; -------------------------------  

- Ana Filipa Josué Raposo; ---------------------------------  

- Ana Rita Marques Viana; ---------------------------------  

- André Alexandre Fernandes Couto; --------------------------  

- Ânia Filipa Oliveira; -------------------------------------  

- António Maria Lopes Paixão; ------------------------------  

- Ariana Isabel Martins Oliveira; -----------------------------  

- Baltazar Faustino Andrade; --------------------------------  

- Catarina Lucas Carvalho; ---------------------------------  
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- Dinis Filipe Jesus Novais; --------------------------------  

- Dinis Rafael Guerreiro Silva; ------------------------------  

- Eduardo Alexandru Cazacu Nour; ---------------------------  

- Eusebiu Daniel Anton; -----------------------------------  

- Filipe Lucas Carvalho; -----------------------------------  

- Guilherme Manuel Jesus Mota do Couto; ----------------------  

- João Pedro Dias Araújo; ---------------------------------  

- Lara Maria Silva Marreiros; --------------------------------  

- Laura Santos de Lana; -----------------------------------  

- Leonor Filipa Ramos Tiro; --------------------------------  

- Lourenço Cibotaru; -------------------------------------  

- Marcos Vinício Chisté Ferreira; -----------------------------  

- Maria Inês Lopes Paixão; ---------------------------------  

- Matilde Correia Pedro; -----------------------------------  

- Matilde Fernandes Faria; ---------------------------------  

- Matilde Pinto Gorgulho; ----------------------------------  

- Miguel Correia Pedro; -----------------------------------  

- Soraia Alexandra Carlos Guerreiro; --------------------------  

- Summer Serafim D'arcy; ----------------------------------  

- Tiago Baião Portela; ------------------------------------  

- Tomás Filipe Baptista Marques; ----------------------------  
INDEFERIR ----------------------------------------  
- Amarah-Jai James*; ------------------------------------  

- David Pires Batista; -------------------------------------  

- Leonor Vilhena Duarte; ----------------------------------  

- Martin Donev Vasilev; -----------------------------------  

- Matilde Vaz Amendoeira; ---------------------------------  

- Rafael de Oliveira Duarte; --------------------------------  

- Rodrigo Ramos Simões; ----------------------------------  

- Simão Rodrigues Palminha; -------------------------------  

- Tomás Francisco Glória da Silva*;---------------------------  

*indeferir por não apresentar a declaração da Segurança Social. 

ALUNOS INSCRITOS PELA PRIMEIRA VEZ NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJEZUR -----------------------------------------------  
ESCALÃO A ---------------------------------------------  

- Leonor Sofia Moreira Jerónimo; ----------------------------  

- Luísa Jardim Mendonça Leitão; -----------------------------  
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- Maria de Fátima Duarte Martins; ----------------------------  

- Naoli Daniele do Céu Gallet; -------------------------------  

- Rudi Gabriel Maia da Silva Vieira; ---------------------------  

- Sérgio Alexandre Bartolomeu de Oliveira; ---------------------  

- Vasco Wang; -----------------------------------------  

- Yasmin Cristina Moreira Salvador; ---------------------------  
ESCALÃO B ---------------------------------------------  
- Benedita Marreiros Guimarães; -----------------------------  

- Cipriano Costin; ---------------------------------------  

- Francisco Borralho Campos; -------------------------------  

- Gabriel Filipe Martins Viana; -------------------------------  

- Guilherme Pais Amado; ----------------------------------  

- Maria Flor Marreiros Guimarães; ----------------------------  

- Matilde Borralho Batista; ---------------------------------  

- Omar Baço Rodrigues. -----------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos interessados que 

poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos do 

artigo cento e um do Código do Procedimento Administrativo. ---------  

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 dezasseis horas e 

quarenta e cinco 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, 
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_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 


