
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 18/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
Data:  12 de agosto de 2014 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.30 horas  
Aprovada em:  26 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 
10.00 horas. 



REUNIÃO DE 12.08.14 
 

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 teceu uma leve consideração acerca da recolha do 
lixo, que não obstante saber e reconhecer o trabalho desenvolvido, 
considera poder haver ainda possibilidade de ajuste na melhoria da 
recolha. -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente concordou e disse que os serviços iriam envidar 
esforços nesse sentido. ------------------------------------  
PONTO 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: ----------------------------------  
UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 
Diário da Tesouraria do dia onze de agosto de dois mil e catorze, do qual a 
Câmara tomou conhecimento. -------------------------------  
DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação neste 
ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PERMUTA DE TERRENO SITO EM ODECEIXE – FRANCISCO ROSA 
DE OLIVEIRA E OUTROS – EXPOSIÇÃO APRESENTADA POR MARIA ISABEL 
GUERREIRO DE OLIVEIRA E MARIA CÉLIA DOS REIS GUERREIRO DE OLIVEIRA 
ÁGUAS DE MATOS – PARECER JURÍDICO: – No seguimento da deliberação de 
vinte e dois de abril do corrente ano, foi apresentada a exposição de Maria 
Isabel Guerreiro de Oliveira e Maria Célia dos Reis Guerreiro de Oliveira 
Águas de Matos, invocando a qualidade de proprietárias de umas 
benfeitorias, que consistem numa casa de alvenaria de apoio a um 
restaurante, sito na Praia de Odeceixe, inserido numa parcela de terreno 
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permutado entre o Município de Aljezur e Francisco Rosa de Oliveira e, 
Outros. -----------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento aos reclamantes 
do parecer jurídico do Dr. António Cordeiro da Cunha. --------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, no âmbito da alínea g) da conclusão 
do referido parecer, mandatar o Advogado desta autarquia, António 
Cordeiro da Cunha, no sentido de esclarecer com os outorgantes privados 
todo o processo relativo à escritura pública de permuta em causa, bem 
como, todas as diligências que se mostrarem necessárias em abono do 
esclarecimento cabal e definitivo desta situação. ------------------  
DOIS PONTO TRÊS – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO SITO NA RUA “25 DE ABRIL” – 
HERDEIROS DE MANUEL PEDRO DA SILVA – ANA SOFIA DE JESUS SILVA: – Foi 
apresentado o email datado de sete de agosto do corrente ano, em que 
Ana Sofia de Jesus Silva, na qualidade de Cabeça de Casal de herdeiros 
de Manuel Pedro da Silva, vem apresentar uma contraproposta no valor de 
trinta mil euros para alienação do prédio urbano sito na Rua “25 de Abril”.  
No âmbito da deliberação tomada em vinte e quatro de maio de dois mil e 
cinco e, em presença da contraproposta agora apresentada, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, adquirir o prédio urbano sito na Rua “25 de 
Abril”, em Aljezur, correspondente ao artigo matricial número cento e vinte 
e três, pelo valor de trinta mil euros. ---------------------------  
Nesse sentido, mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar que 
deverá ser promovida toda a tramitação processual e administrativa 
indispensável à aquisição. ----------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 
a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 
conforme se indica: --------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi apresentado o 
ofício número novecentos e oitenta e três, datado de vinte e oito de julho 
do corrente ano, enviando condições particulares da apólice do Seguro de 
Acidentes Pessoais de Bombeiros – Anuidade de dois mil e catorze. -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar as condições particulares da 
apólice do Seguro de Acidentes Pessoais de Bombeiros – Anuidade de dois 
mil e catorze e, manter o mesmo no âmbito da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses. -----------------------------------  
DOIS PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------  
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DOIS PONTO CINCO PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA – AQUISIÇÃO AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA 
CENTRAL DE COMPRAS DA CI-AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS COM CARTÃO 
ELETRÓNICO PELO PERÍODO DE DOZE MESES – ANO DOIS MIL E CATORZE/DOIS 
MIL E QUINZE: – No âmbito do teor constante na informação número 
quatrocentos e setenta e sete/MC barra dois mil e catorze, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, datada de sete de agosto do 
corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, endereçar convite à 
Petróleos de Portugal – Petrogal, SA (Galp Energia) para apresentação de 
proposta, ao abrigo de acordo quadro celebrado pela central de compras 
da CI-AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, para fornecimento 
de combustíveis rodoviários com cartão eletrónico, pelo prazo de doze 
meses (ou, até ao limite do valor estabelecido, consoante o que ocorrer em 
primeiro lugar), com início a um de novembro de dois mil e catorze, ficando 
definido o preço base de duzentos e oito mil e catorze euros, acrescido de 
IVA. -------------------------------------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO – ESPETÁCULO COM VÍDEO 
MAPPING – APAGÃO “O FASCÍNEO DA LUZ NEGRA” – “NOITE A” (VINTE E OITO DE 
AGOSTO): – No âmbito do teor constante na informação número 
quatrocentos e oitenta/MC barra dois mil e catorze, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, datada de oito de agosto do 
corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio 
vinculativo favorável para prestação de serviços de animação – espetáculo 
com Vídeo Mapping – Apagão “O Fascíneo da Luz Negra” – “Noite A” (vinte 
e oito de agosto), pela empresa Associação Teatro Nacional de Rua e pelo 
preço base de cinco mil seiscentos e sessenta e sete euros e vinte 
cêntimos, acrescido de IVA. ---------------------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO TRÊS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E ALUGUER DE 
EQUIPAMENTOS – “NOITE A” E FERIADO MUNICIPAL: – No âmbito do teor 
constante na informação número quatrocentos e oitenta e dois/MC barra 
dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 
datada de oito de agosto do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável para prestação de 
serviços de animação e aluguer de equipamentos – “Noite A” e Feriado 
Municipal, que se realizarão a vinte e oito e vinte e nove de agosto, 
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respetivamente, a adjudicar à Sons da Vicentina – Produção de 
Espetáculos, Unipessoal, Lda, pelo valor de vinte mil trezentos e vinte e 
oito euros, acrescido de IVA. --------------------------------  
DOIS PONTO SEIS – RECURSOS HUMANOS ---------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO UM – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO, COM UM 
ASSISTENTE OPERACIONAL – COVEIRO – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente 
da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL -------------------------  
Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos nesta 
autarquia e a sua dinâmica funcional, em contexto orçamental que exige 
parcimónia na utilização dos meios financeiros ao dispor do Município, sem 
prejuízo dos níveis de eficiência, eficácia e garantia da qualidade do 
serviço prestado aos cidadãos; ------------------------------  
Considerando que: ---------------------------------------  
– O município tem sabido gerir com eficiência e eficácia os seus recursos 
financeiros, como atesta ser dos poucos municípios do país sem 
pagamentos em atraso; ------------------------------------  
– O município mantém uma relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado com dois assistentes operacionais que desempenham 
funções de coveiro; --------------------------------------  
– Esse número se considera manifestamente insuficiente, tendo em atenção 
o volume de trabalho e a existência de quatro cemitérios no concelho; ---  
– Desses dois trabalhadores, um encontra-se com faltas por doença desde 
vinte e três de agosto de dois mil e treze, aguardando a submissão a junta 
médica da CGA; -----------------------------------------  
– As funções de coveiro são atividades consideradas essenciais, 
imprescindíveis e socialmente necessárias;  ---------------------  
– Foi dado cumprimento ao preceituado no número um, do artigo quarto, da 
Portaria número quarenta e oito barra dois mil e catorze, de vinte e seis de 
fevereiro, consultando, previamente ao início do processo de recrutamento, 
o INA, tendo estes serviços sido informado por aquela entidade da não 
existência de trabalhadores em situação de requalificação aptos a suprir as 
necessidades verificadas; ----------------------------------  
– Não é possível na estrutura orgânica interna recorrer à modalidade de 
mobilidade interna a fim de suprir as necessidades supra referidas; -----  
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– Os postos de trabalho em causa correspondem a necessidades 
permanentes do serviço, cujo recrutamento se impõe que seja 
concretizado, sob pena de rutura na capacidade de resposta da Câmara 
Municipal, de que resultaria grave dano para a prossecução do interesse 
publico e saúde publica; -----------------------------------  
– Está consagrado no Mapa de Pessoal um posto de trabalho para 
celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com um 
coveiro, devidamente dotado financeiramente no orçamento municipal; 
– Foi cumprida a redução de trabalhadores previstos no orçamento de 
estado para dois mil e treze, tendo saído ao todo vinte trabalhadores e 
entrado apenas cinco, tendo originado uma redução de oito porcento; ---  
– A divida total do município, prevista no artigo cinquenta e dois, da Lei 
número setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro, não 
ultrapassa, em trinta e um de dezembro de dois mil e treze, um vírgula 
cinco vezes a média da receita corrente liquida cobrada nos três exercícios 
anteriores; ---------------------------------------------  
– Não se encontra em situação de atraso de pagamento, nos termos do 
Decreto-Lei número sessenta e dois barra dois mil e treze, de dez de 
maio. ------------------------------------------------  
– As mais obrigações do Município inerentes à matéria têm sido cumpridas;  
– De acordo com o número um, do artigo quarto, do Decreto-Lei número 
duzentos e nove barra dois mil e oito, de três de setembro, compete ao 
órgão executivo, sob proposta do Presidente da Câmara, autorizar o 
recrutamento de trabalhadores. ------------------------------   
PROPONHO QUE: ------------------------------------------  
Seja autorizada a abertura do procedimento concursal, com vista a prover 
o posto de trabalho para a categoria abaixo indicada e respetivas 
funções/atividade, na modalidade de relação jurídica de emprego público, 
por tempo indeterminado, destinados a candidatos com relação jurídica de 
emprego publico por tempo indeterminado; ----------------------  
Carreira/Categoria – Assistente Operacional ----------------------  
Número de lugares – um -----------------------------------  
Atividade/Funções – Proceder à abertura e aterro de covas destinadas a 
inumação de cadáveres, à exumação de restos mortais nos termos da lei e 
executar trabalhos de caráter manual de conservação dos espaços do 
cemitério;-Executar outras tarefas de apoio elementares de caráter manual 
indispensáveis ao funcionamento dos serviços; -------------------  
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Unidade Orgânica – Departamento Técnico de Obras e Urbanismo 
Habilitações Literárias – Escolaridade obrigatória.” -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO SEIS PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi 
apresentado o ofício número trinta e quatro, datado de vinte e seis de 
junho do corrente ano, solicitando a cedência de trabalhadores para 
assegurarem o comboio turístico, no período de um de julho a quinze de 
setembro de dois mil e catorze. ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar os recursos humanos 
solicitados pela Junta de Freguesia de Odeceixe, para fazer circular o 
comboio turístico, ficando todas as despesas a cargo do Município. -----  
DOIS PONTO OITO – DOAÇÃO DE VEÍCULO FLORESTAL DE COMBATE A INCÊNDIOS 
(VFCI) PARA A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada 
a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------------  
DOAÇÃO DE VEÍCULO FLORESTAL DE COMBATE A INCÊNDIOS (VFCI) PARA A 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR --------  
Considerando que: ---------------------------------------  
a) – Foi assinado, em quatro de outubro de dois mil e dez, um protocolo de 
cooperação na área da proteção civil e corpos de bombeiros, entre o 
Governo Civil de Faro, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, os 
Municípios da Região e Associações Humanitárias de Bombeiros (AHB), 
com vista a um investimento conjunto e concertado em equipamentos de 
proteção civil, nos termos do qual se previa que a propriedade dos 
Veículos Florestais de Combate a Incêndios (VFCI) que os Municípios iriam 
adquirir poderia ser transferida para essas Associações Humanitárias; ---  
b) – A aquisição dos VFCI por parte dos Municípios foi realizada no âmbito 
da candidatura para o “Reequipamento Estratégico da Proteção Civil do 
Algarve” apresentada pela AMAL ao PO “Algarve 21” – Eixo II, Proteção e 
Qualificação Ambiental, medida Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Tecnológicos – Ações Materiais, aprovada pela Autoridade de Gestão do 
Programa Operacional do Algarve; ----------------------------  
c) – A transferência da propriedade dos VFCI para as Associações 
Humanitárias de Bombeiros foi autorizada pela Autoridade de Gestão do 
PO “Algarve 21”, conforme disposto no número dois, da cláusula quinta da 
adenda ao contrato de financiamento da operação “Reequipamento 
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Estratégico da Proteção Civil do Algarve”, celebrado no âmbito do 
Programa Operacional do Algarve dois mil e sete/dois mil e treze; ------  
d) – As Câmaras Municipais estão conscientes das carências de meios 
técnicos na área da proteção e socorro, as quais se encontram 
devidamente inventariadas pelo Comando Distrital de Operações de 
Socorro (CDOS) de Faro, da Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC), e têm vindo a desenvolver esforços no sentido de minimizar essas 
lacunas; ----------------------------------------------  
e) – As entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros (CB), 
nomeadamente as Associações Humanitárias de Bombeiros, atravessam 
dificuldades financeiras, sendo-lhe muito difícil suportar encargos de 
investimento para apetrechamentos dos respetivos CB. --------------  
Proponho que: ------------------------------------------  
UM – Seja autorizada a transmissão de propriedade, a título gratuito, do 
VFCI, da marca IVECO, modelo ML cento e cinquenta E vinte e cinco WS, 
matricula cinquenta e dois-OX-noventa e cinco, para a Associação 
Humanitária de Bombeiros de Aljezur, nos termos do disposto na alínea u) 
e na alínea cc), do número um, do artigo trinta e três, do Anexo I, da Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro; ----  
DOIS – No sentido de formalizar essa atribuição, seja aprovada a minuta do 
contrato de doação em anexo.” ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ----------------------------  
UM PONTO UM – LEI NÚMERO TRINTA E UM BARRA DOIS MIL E CATORZE, DE 
TRINTA DE MAIO – LEI DAS BASES GERAIS DE POLÍTICA PÚBLICA DE SOLOS DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DE URBANISMO: – A Câmara tomou 
conhecimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 
um de agosto do corrente ano, elaborado no âmbito da publicação da Lei 
número trinta e um barra dois mil e catorze, de trinta de maio – Lei das 
Bases Gerais de Política Pública de Solos de Ordenamento do Território e 
de Urbanismo e, deliberou, por unanimidade, iniciar a elaboração de um 
novo PDM, que se compatibilize com a nova legislação. -------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – ETNEVIC – URBANIZAÇÕES, SA E ERALMA – CONSTRUÇÕES 
UNIPESSOAL, LDA. – PROJETO DE ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 
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EM BACELOS – BORDEIRA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------  
DOIS PONTO DOIS – ETNEVIC – URBANIZAÇÕES, SA E ERALMA – CONSTRUÇÕES 
UNIPESSOAL, LDA. – PROJETO DE LOTEAMENTO EM BACELOS – BORDEIRA: – Foi 
apresentado o requerimento em que em que ETNEVIC – Urbanizações, S.A e 
ERALMA – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, Lda, na qualidade de proprietárias de 
um prédio rústico, sito no Bacelos, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo trinta e dois, da Secção L, da freguesia de Bordeira e Município de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número seiscentos e quarenta e seis, vem solicitar a aprovação do projeto 
de loteamento e respetivas infraestruturas, no local acima mencionado. --  
No âmbito do teor constante na informação número vinte e quatro/FA barra 
dois mil e catorze, de dez de março, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 
loteamento supra referido, cujo respetivo processo fica arquivado no 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, no âmbito nas informações número 
oitenta e três/JC barra dois mil e catorze, de oito de agosto, número 
setenta e um/JC barra dois mil e catorze, de nove de julho, ambas do 
Diretor do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo aprovar os 
projetos das respetivas infraestruturas e estabelecer o prazo de execução 
das infraestruturas gerais em um ano e das infraestruturas do loteamento 
em dois anos.------------------------------------------- 
Destinada a assegurar a boa e regular execução das ditas infraestruturas, 
a Câmara deliberou igualmente, por unanimidade, estabelecer o valor da 
caução, a seu favor, mediante garantia bancária autónoma à primeira 
solicitação, hipoteca sobre bens imóveis de sua propriedade, depósito em 
dinheiro ou, seguro caução, no valor de duzentos e sessenta e sete mil 
oitocentos e oitenta e quatro euros e vinte e três cêntimos. -----------  
 

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

 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 
AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA – 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 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 julho de dois mil e catorze, 
em anexo; ---------------------------------------------  
DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de seiscentos e cinco 
euros e noventa e quatro cêntimos, relativa ao mês em causa, de acordo 
com o definido em protocolo.” -------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
SAÍDA DOS SENHORES VEREADORES JOSÉ GONÇALVES E ANTÓNIO CARVALHO: 
– Os Senhores Vereadores José Gonçalves e António Carvalho 
ausentaram-se da sala, não participando na discussão do seguinte 
assunto. ----------------------------------------------  
DOIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES PARA O PRIMEIRO CICLO: – 
No âmbito do teor constante na informação número sessenta e nove/RF 
barra dois mil e catorze, datada de quinze de julho, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara tomou 
conhecimento da listagem de manuais escolares adotada pelo 
Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur, para os alunos do 
primeiro ciclo a frequentarem o ano letivo de dois mil e catorze/dois mil e 
quinze e, deliberou, por unanimidade, proceder à sua aquisição para 
distribuição gratuita a todos alunos do primeiro ciclo. ---------------  
ENTRADA DOS SENHORES VEREADORES JOSÉ GONÇALVES E ANTÓNIO 
CARVALHO: – Os Senhores Vereadores José Gonçalves e António Carvalho 
regressaram à sala, passando de imediato a fazer parte dos trabalhos da 
reunião.-----------------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer intervenção 
por parte do público presente. -------------------------------   
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REUNIÃO DE 12.08.14 
APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número 
três, do Artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de Setembro, e depois de lida em voz alta na 
presença de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 
minuta. -----------------------------------------------  
VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 
Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze horas e 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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