
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 20/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  09 de setembro de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.30 horas  

Aprovada em:  23 de setembro de 2014 
 

   
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

José Manuel Lucas Gonçalves 

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 
 

Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

António José Monteiro de Carvalho 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, Maria do Carmo Ferreira 

 
 

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

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

10.00 horas. 
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Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Vereador António Carvalho, não pode estar presente na reunião por se 

encontrar de férias, deliberou, por unanimidade, considerar justificada a 

sua falta. ----------------------------------------------  
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE AGOSTO 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 vinte e seis de 

agosto 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 usou da palavra colocando duas questões, a saber:  

UM – Que a Câmara estude a possibilidade de promover o sistema de 

saneamento do Monte Ruivo à fossa existente no Tramelo; -----------  

DOIS – Fez entrega de proposta para atribuição de nome de rua/toponímia 

na artéria da Vila de Aljezur junto à Cooperativa Agrícola/Armazéns 

Municipais. --------------------------------------------  

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

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

na décima sétima Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e catorze, 

cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em 

pasta própria. -------------------------------------------  
 

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 oito de setembro 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: --------------------------------------------  

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 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.138&iddip=20141089
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.138&iddip=20141089
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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. --------------------------------  

PORTARIA número cento e quarenta e nove-A barra dois mil e catorze, 

publicada no D.R. número cento e quarenta e um, Suplemento, Série I, de 

vinte e quatro de julho, do Ministério da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social, que cria a Medida Estímulo Emprego. -------------  

PORTARIA número cento e quarenta e nove-B barra dois mil e catorze, 

publicada no D.R. número cento e quarenta e um, Suplemento, Série I, de 

vinte e quatro de julho, do Ministério da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social, que cria a medida Estágios Emprego. -------------  

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

número cento e quarenta e três, Série I, de vinte e oito de julho, da 

Assembleia da República, que estabelece o regime legal aplicável à defesa 

dos consumidores. ---------------------------------------  

LEI número quarenta e oito-A barra dois mil e catorze, publicada no D.R. 

número cento e quarenta e seis, Suplemento, Série I, de trinta e um de 

julho, da Assembleia da República, que prorroga o prazo de suspensão 

das disposições de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e 

das cláusulas de contrato de trabalho- -------------------------  

PORTARIA número cento e cinquenta barra dois mil e catorze, publicada no 

D.R. número cento e quarenta e cinco, Série I, de trinta de julho, do 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, que cria a 

medida Emprego Jovem Ativo. -------------------------------  

PORTARIA número cento e cinquenta e um barra dois mil e catorze, 

publicada no D.R. número cento e quarenta e cinco, Série I, de trinta de 

julho, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, que 

cria o Programa Investe Jovem. ------------------------------  

ACÓRDÃO número quatrocentos e sessenta e seis barra dois mil e catorze, 

publicado no D.R. número cento e trinta e seis, Série II, de dezassete de 

julho, do Tribunal Constitucional, que não conhece do pedido de 

declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma 

constante do artigo terceiro, alínea a), do Decreto-Lei número cento e 

vinte e sete barra dois mil e doze, de vinte e um de junho, na parte 

respeitante à expressão «Para efeitos de aplicação da Lei dos 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.141S01&iddip=20141114
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.141S01&iddip=20141114
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.141S01&iddip=20141114
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.141S01&iddip=20141115
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.141S01&iddip=20141115
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.141S01&iddip=20141115
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.143&iddip=20141127
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.143&iddip=20141127
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.143&iddip=20141127
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.146S01&iddip=20141145
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.146S01&iddip=20141145
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.146S01&iddip=20141145
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.145&iddip=20141137
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.145&iddip=20141137
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.145&iddip=20141137
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.145&iddip=20141138
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.145&iddip=20141138
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.145&iddip=20141138
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=2&iddr=136.2014&iddip=2014023854
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=2&iddr=136.2014&iddip=2014023854
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=2&iddr=136.2014&iddip=2014023854
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Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), entende-se por: a) 

'Dirigentes', aqueles que se encontram investidos em cargos políticos». --  

DESPACHO número nove mil oitocentos e quarenta e um-A barra dois mil e 

catorze, publicado no D.R. número cento e quarenta e cinco, Suplemento, 

Série II, de trinta de julho, do Ministério da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social – Gabinete do Secretário de Estado do Emprego, que 

define a comparticipação financeira do IEFP, I.P., por mês e por estágio, 

no âmbito da Medida Estágios Emprego. ------------------------  

DOIS PONTO DOIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

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

EMBAIXADA DO REINO DOS PAÍSES BAIXOS: – Foi apresentada a carta datada 

de vinte e seis de agosto, enviando informação acerca do encerramento do 

Consulado dos Países Baixos em Albufeira. ---------------------  

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício datado de oito de 

agosto do corrente ano, enviando cópia da moção “Serviços de Saúde 
prestados no Algarve – Escala de serviço de agosto de dois mil e 

catorze”. ----------------------------------------------  

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

PARÓQUIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA DE ALJEZUR: – Foi apresentada a 

carta solicitando a atribuição de um donativo, no montante de vinte e cinco 

mil euros, destinado a apoiar a obra de construção da Igreja de Rogil. ---  

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora Vereadora 

Fátima Neto, atribuir o subsídio solicitado no montante de vinte e cinco mil 

euros. ------------------------------------------------  

MANUELA MARIA ALVES MORAIS: – Foi apresentada a carta datada de quinze 

de agosto do corrente ano, procedendo à apresentação do livro 

“Crepúsculo”, de Nuno Figueiredo e solicitando a aquisição de alguns 

exemplares. --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe é possível 

atribuir o apoio solicitado. ----------------------------------  

FÁTIMA PERES: – Foi apresentado o email datado de doze de agosto do 

corrente ano, solicitando o apoio desta autarquia para a edição do livro 

“Cenas Maradas”, através da aquisição de alguns exemplares. --------  

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=145.2014S01&iddip=2014025258
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=145.2014S01&iddip=2014025258
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=145.2014S01&iddip=2014025258
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A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir cinquenta exemplares do 

livro “Cenas Maradas”, com o preço unitário de doze euros com IVA 

incluído, atendendo à temática e interesse regional. ----------------  
DOIS PONTO TRÊS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA -----------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – ZÉLIA SIMÕES PAQUITO VIEIRA: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de vinte e oito de agosto do corrente ano e exarado no 

requerimento de Zélia Simões Paquito Vieira, residente em Rua do Rio, 

número dezoito – Odeceixe, solicitando o pagamento da fatura de 

abastecimento de água, referente ao mês de julho do corrente ano, no 

valor de novecentos e vinte e quatro euros e vinte cêntimos, em nove 

prestações, o qual deferiu a solicitação da requerente, autorizando o 

pagamento da referida fatura em nove prestações mensais, sendo oito 

prestações no valor de cento e dois euros e sessenta e nove cêntimos 

cada e uma prestação no valor de cento e dois euros e sessenta e oito 

cêntimos, respetivamente, por considerar que a mesma se enquadra no 

estabelecido pelo artigo décimo quinto, do Regulamento Geral de Taxas e 

Licenças do Município de Aljezur. ----------------------------  

O pagamento de cada prestação deverá ocorrer até ao dia oito de cada 

mês, falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento 

imediato das restantes, assegurando-se a execução da dívida 

remanescente mediante a extração da respetiva certidão de dívida. -----  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – JOÃO PAULO BARRETO CORREIA: – Foi 

apresentado o requerimento em que João Paulo Barreto Correia vem 

solicitar lhe seja cobrada a fatura referente ao consumo do mês de agosto 

do corrente ano, pela tarifa média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por 

metro cúbico e que nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio 

pago no ano imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de Taxas 

e Licenças do Município de Aljezur, por se ter verificado uma rotura no 

sistema de distribuição de água da sua moradia, sita em Urbanização do 

Urbanização do Vale da Telha – Setor J – Lote vinte e três – Aljezur. -----  

No âmbito do teor constante na informação número quinhentos e cinquenta 

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

Humanos, datada de quatro de setembro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir nota de crédito no valor total de trezentos e cinquenta 

e três euros e cinquenta e seis cêntimos, correspondente a água (trezentos 

euros e cinquenta cêntimos), resíduos sólidos variáveis (trinta e cinco 
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euros e três cêntimos) e IVA (dezoito euros e três 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. -  

DOIS PONTO TRÊS PONTO TRÊS – JOAQUIM VIEIRA: – Na sequencia da deliberação 

de câmara de vinte e seis de agosto do corrente ano, foi apresentada a 

reclamação de Joaquim Vieira, referente aos valores do consumo de água 

referentes aos meses de junho, julho e agosto, verificados na sua moradia 

sita em Rua do Rio, número dezoito – Odeceixe. ------------------  

No âmbito do teor constante na informação número quinhentos e cinquenta 

e quatro/AL barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, datada de quatro de setembro, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, indeferir a pretensão do requerente. --------------  
DOIS PONTO QUATRO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -----------------------  

DOIS PONTO QUATRO PONTO UM – 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, aprovar 

o Relatório Final referente ao fornecimento de combustíveis rodoviários 

com cartão eletrónico pelo período de doze meses – ano dois mil e 

catorze/dois mil e quinze. ----------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇOS DE CATERING – COFFE 

BREACK PARA PARTICIPANTES DA RAP DE ALJEZUR: – No âmbito do teor 

constante na informação número quinhentos e quarenta e cinco/CL barra 

dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

datada de três de setembro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável para prestação de 

serviços de catering – coffe breack para os participantes da RAP de 

Aljezur, pela empresa Praihabita – Atividades Hoteleiras, Sociedade 

Unipessoal, Lda e pelo preço base de quinhentos e vinte e oito euros, 

acrescido de IVA. ----------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO TRÊS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO – FESTA DA MARAVILHA, 
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ODECEIXE: – No âmbito do teor constante na informação número quinhentos 

e cinquenta e três/CL barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos, datada de quatro de setembro do corrente ano, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 

favorável para prestação de serviços de animação – Festa da Maravilha, 

Odeceixe, que terá lugar nos dias doze e treze de setembro, a adjudicar à 

Sons da Vicentina – Produção de Espetáculos, Unipessoal, Lda, pelo valor 

de quatro mil seiscentos e quarenta e seis euros e quarenta cêntimos, 

acrescido de IVA. ----------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO QUATRO – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS 

CELEBRADOS AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO DE CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da informação 

número quinhentos e vinte e sete/CL barra dois mil e catorze, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de vinte e seis de agosto 

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 julho do ano em curso. -------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ----------------------------  
UM PONTO UM – PISCINAS MUNICIPAIS DE ALJEZUR – PROJETO DE EXECUÇÃO DE 

ENERGIA SOLAR TÉRMICA – APROVAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL: – Foi 

apresentado o relatório final, juntamente com o relatório preliminar e 

demais documentos que compõem o processo de concurso.--------- 

No uso da competência atribuída pelo número quatro do artigo cento e 

quarenta e oito do Código dos Contratos Públicos, a Câmara aprovou, por 

unanimidade, o relatório final apresentado pelo júri do concurso.--- 

As propostas admitidas foram ordenadas como a seguir se indicam:--- 

Primeiro – AIRKING – INSTALAÇÕES TÉCNICAS, Lda, com o valor de 

cento e trinta mil oitocentos e oitenta e nove euros e oitenta e dois 

cêntimos;---------------------------------------------- 

Segundo – AMBIENE – AMBIENTE E ENERGIA, Lda, com o valor de cento 

e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e três euros e dois cêntimos;---

------------------------------------------- 

Terceiro – TERMOTERMICA – Instalações especiais, S.A, com o valor de 

cento e cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e seis euros e 

cinquenta e um cêntimos;-------------------------------- 
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Quarto – TECNOSPIE, S.A. Lda, com o valor de cento e cinquenta e sete 

mil e oitenta e um euros e oitenta e cinco cêntimos;- ------- 

Quinto – ROLEAR.ON – SOLUÇÕES DE DE ENGENHARIA, S.A., com o 

valor de cento e cinquenta e nove mil cento e sessenta e cinco euros e 

oitenta e dois cêntimos;----------------------------- 

Sexto – ECOFLUIDO – SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA, com o valor de 

cento e sessenta e três mil trezentos e vinte e três euros e trinta e oito 

cêntimos.-------------------------------------  

Sétimo – J.A. RAMOS, Lda, com o valor de cento e sessenta e cinco mil 

quinhentos e oito euros;-------------------------------- 

Oitavo – CONSDEP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, Lda, com o valor de 

cento e setenta e sete mil novecentos e quarenta e nove euros e setenta 

cêntimos;---------------------------------- 

Face ao relatório final e à ordenação das propostas, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, adjudicar a empreitada de “Projeto de Execução Energia 
Solar Térmica – Piscina Municipal de Aljezur” à Firma AIRKING, 

INSTALAÇÔES TÉCNICAS, Lda., classificada em primeiro lugar, pelo valor 

de cento e trinta mil oitocentos e oitenta e nove euros e oitenta e dois 

cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a 

proposta apresentada.---------------- 
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – GEVENTUS, LDA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO – HORTAS DO RIO – 
CARRAPATEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que Geventus, Lda, 

na qualidade de proprietária de um prédio misto sito em Hortas do Rio, da 

freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo noventa e nove, da Seção M e a parte urbana sob o 

artigo mil quatrocentos e vinte e sete e, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número oito, vem solicitar informação 

prévia acerca da possibilidade de levar a efeito reabilitação, ampliação e 

alteração de um conjunto edificado, com vista à afetação a Turismo em 

Espaço Rural, no local acima identificado. -----------------------  

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

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

número cento e vinte e quatro/FA barra dois mil e catorze, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente que poderá 

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

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

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  
UM PONTO UM – PROJETO “MAR E MONTANHA – CIRCUITOS GASTRONÓMICOS DO 

ALGARVE”: – A Câmara Municipal de Aljezur deliberou, por unanimidade, 

declarar o apoio institucional ao projeto “Mar e Montanha – Circuitos 

Gastronómicos do Algarve”, iniciativa da Associação “Aspas e 
Parenteses”, emitindo para o efeito declaração abonatória. -----------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
DOIS PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO DE JESUS – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO 

DE JESUS NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE 

DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO 

SOCIAL ------------------------------------------------  

– Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de apoios 

sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------------------  

– Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um 

relatório mensal dos apoios prestados; -------------------------  

Proponho: ---------------------------------------------  

UM – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 

de Santa Teresinha do Menino de Jesus, relativo aos meses de junho e 

julho de dois mil e catorze, em anexo; -------------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de quatrocentos e 

noventa e seis euros e vinte e nove cêntimos, relativa ao mês em causa, 

de acordo com o definido em protocolo.” ------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E 

QUINZE – ATRIBUIÇÃO DE ESCALÃO: ----------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO UM – GONÇALO DA CONCEIÇÃO TIAGO: – No âmbito do 

teor constante na informação número setenta e cinco/RF(LG) barra dois mil 
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e catorze/, datada de catorze de agosto, da Divisão de Desenvolvimento 

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

escalão A, ao aluno Gonçalo da Conceição Tiago. -----------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO DOIS – MATIAS RODRIGUES BAÇO: – No âmbito do teor 

constante na informação número setenta e oito/RF(LG) barra dois mil e 

catorze/, datada de vinte e cinco de agosto, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão B, ao aluno Matias Rodrigues Baço. ----  
DOIS PONTO TRÊS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E 

QUINZE – PEDIDO DE REVISÃO DO ESCALÃO: -----------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – ÂNIA FILIPA OLIVEIRA: – Foi apresentada a 

exposição de Nair Oliveira, na qualidade de encarregada de educação e 

solicitando a revisão do escalão atribuído à aluna Ânia Filipa Oliveira. ---  

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

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – ANA RITA MARQUES VIANA: – Foi apresentada a 

exposição de Marta Loução, na qualidade de encarregada de educação e 

solicitando a revisão do escalão atribuído à aluna Ana Rita Marques Viana.  

Não obstante o teor constante na informação número setenta e três/RF(LG) 

barra dois mil e catorze/, datada de dezanove de agosto, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reposicionar a aluna Ana Rita Marques Viana, no escalão A, 

uma vez que ambos os progenitores se encontram na situação de 

desempregados. -----------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO TRÊS – SIMÃO RODRIGUES PALMINHA: – Foi apresentada a 

exposição de Maria José Rodrigues, na qualidade de encarregada de 

educação e solicitando a revisão do escalão atribuído ao aluno Simão 

Rodrigues Palminha. --------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número setenta e cinco/RF(LG) 

barra dois mil e catorze/, datada de dezanove de agosto, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reposicionar o aluno Simão Rodrigues Palminha, no escalão 

B. ---------------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO QUATRO – CAROLINA PACHECO E RAFAEL PACHECO: – Foi 

apresentada a exposição de Sandra Mara A. L. Pacheco, na qualidade de 

encarregada de educação e solicitando a revisão do escalão atribuído aos 

alunos Carolina Pacheco e Rafael Pacheco. ---------------------  



REUNIÃO DE 09.09.14 

Pág.  10 

No âmbito do teor constante na informação número setenta e seis/RF(LG) 

barra dois mil e catorze/, datada de dezanove de agosto, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reposicionar os alunos Carolina Pacheco e Rafael Pacheco, 

no escalão A. -------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO CINCO – MIGUEL ÂNGELO FERREIRA DOS SANTOS: – Foi 

apresentada a exposição de Jeane Martins F. Santos, na qualidade de 

encarregada de educação e solicitando a revisão do escalão atribuído ao 

aluno Miguel Ângelo Ferreira dos Santos. -----------------------  

No âmbito do teor constante na informação número setenta e 

quatro/RF(LG) barra dois mil e catorze/, datada de catorze de agosto, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, reposicionar o aluno Miguel Ângelo Ferreira 

dos Santos, no escalão B. ----------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – EDUARDO ALEXANDRU CAZACU NOUR: – Foi 

apresentada a exposição de Oxana Cazacu, na qualidade de encarregada 

de educação e solicitando a revisão do escalão atribuído ao aluno Eduardo 

Alexandru Cazacu Nour. -----------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número oitenta e quatro/RF(LG) 

barra dois mil e catorze/, datada de vinte e oito de agosto, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reposicionar o aluno Eduardo Alexandru Cazacu Nour, no 

escalão A. ---------------------------------------------  
DOIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DOS PASSES ESCOLARES 

– ANO LETIVO DE DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: – No âmbito do teor 

constante na informação número cinco/SA barra dois mil e catorze, datada 

de catorze de agosto, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar em 

cinquenta porcento do valor dos títulos de transporte, referentes aos alunos 

do ensino secundário, que se deslocarem para as Escolas Secundárias de 

Lagos, matriculados nos décimo, décimo primeiro e décimo segundo anos 

de escolaridade e que utilizem carreiras públicas, no ano letivo de dois mil 

e catorze/dois mil e quinze, extensivo àqueles alunos que no decurso do 

ano letivo já tenham completado ou venham a completar dezoito anos de 

idade. ------------------------------------------------  
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INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer intervenção 

por parte do público presente. -------------------------------   
APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número 

três, do Artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de Setembro, e depois de lida em voz alta na 

presença de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 

minuta. -----------------------------------------------  

VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze horas e trinta 

minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata 

que eu, Maria do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo.-  

 

     
 

O Presidente, 
 

_____________________________ 
 

O Secretario, 
 

_____________________________ 


