
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 05/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  24 de fevereiro de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.00 horas  

Aprovada em:  10 de março de 2015 
 

   
 

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 
 

Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

António José Monteiro de Carvalho 
 

 
 

A reunião foi secretariada pela Técnico Superior, Maria de 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 

motivos profissionais, deliberou, por unanimidade, considerar justificada a 

sua falta. ----------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE FEVEREIRO DE DOIS 

MIL E QUINZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de dez de fevereiro de 

dois mil e quinze. ----------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou 

qualquer intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------  

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na primeira Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI, na 

primeira Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na primeira 

Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e quinze, cujos documentos 

depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta própria.---  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

PONTO UM – GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------  
UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 

Diário da Tesouraria do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e quinze, 

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

PONTO DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------  
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  

DECRETO-LEI número vinte e nove barra dois mil e quinze – Diário da 

República número vinte e oito, Série I, de dez de fevereiro, do Ministério 

da Agricultura e do Mar, que institui o Conselho Florestal Nacional e regula 

a sua natureza, as suas competências, a sua composição e o seu 

funcionamento. ------------------------------------------  

DECRETO-LEI número trinta barra dois mil e quinze – Diário da República 

número trinta, Série I, de doze de fevereiro, da Presidência do Conselho 

de Ministros, que estabelece o regime de delegação de competências nos 

municípios e entidades intermunicipais no domínio de funções sociais. ---  

https://dre.pt/application/file/66047086
https://dre.pt/application/file/66047086
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PORTARIA número trinta barra dois mil e quinze – Diário da República 

número trinta, Série I, de doze de fevereiro, do Ministério da Justiça, que 

publica a segunda alteração à Portaria número nove barra dois mil e treze, 

de dez de janeiro, que regulamenta vários aspetos do Procedimento 

Especial de Despejo. -------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA NAS PRAIAS/DOIS MIL E QUINZE – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi apresentada a 

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

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

VIGILÂNCIA NAS PRAIAS/DOIS MIL E QUINZE -------------------------  

Aproxima-se mais uma época balnear, que ira trazer às praias do 

Concelho de Aljezur milhares de visitantes. Época em que as nossas 

praias são visitadas por milhares de banhistas, que querem desfrutar das 

belezas que as mesmas oferecem. ----------------------------  

Na salvaguarda da Vida Humana e segurança dos banhistas, procurando 

assim responder à crescente procura, das nossas praias pelos turistas que 

nos visitam, proponho que se aprove o protocolo, para vigilância de praias 

com a Associação dos Bombeiros Voluntários.” -------------------  

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

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

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – POLIS LITORAL SUDOESTE, SA: – Foi apresentado o 

ofício número trinta e sete, datado de dez de fevereiro do corrente ano, 

enviando resposta a reclamação apresentada acerca da reposição das 

Condições de Ambiente Natural pela Recuperação e Proteção dos 

Sistemas Costeiros na Arrifana. ------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – POLIS LITORAL SUDOESTE, SA: – Foi apresentado 

o ofício número vinte e oito, datado de três de fevereiro do corrente ano, 

participando a ocorrência de atos de vandalismo nas intervenções de 

requalificação e valorização no âmbito do Programa Estratégico Polis 

Litoral Sudoeste e, solicitando a abertura de inquérito. --------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------   
DOIS PONTO TRÊS PONTO TRÊS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE: – Foram apresentadas as informações relativas à reunião do 

Conselho Intermunicipal, realizada no passado dia nove de fevereiro. ----  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/588807/details/normal?l=1
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Tomado conhecimento. ------------------------------------   
DOIS PONTO TRÊS PONTO QUATRO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de doze de fevereiro do 

corrente ano, enviando minuta de proposta de Protocolo de Colaboração 

para constituição do DECIF/dois mil e quinze. --------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------   
DOIS PONTO TRÊS PONTO CINCO – FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – 
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA: – Foi apresentado o ofício número cinco, 

datado de dez de fevereiro do corrente ano, enviando para aprovação 

Protocolo de Colaboração a estabelecer no âmbito do Programa Horizonte 

dois mil e vinte. -----------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do Protocolo 

de Colaboração, a estabelecer com a Faculdade de Ciências e Tecnologia – 
Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do Programa Horizonte dois mil e 

vinte, o qual, depois de rubricado, fica apenso à presente ata. ---------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO SEIS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o 

ofício número trinta e cinco, datado de três de fevereiro do corrente ano, 

enviando resultado dos Questionários de Satisfação, aplicados às famílias 

das crianças que frequentam as Ludotecas e, referentes ao ano letivo de 

dois mil e treze/dois mil e catorze. ----------------------------  

Tomado conhecimento ------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO SETE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o 

ofício número trinta e sete, datado de três de fevereiro do corrente ano, 

solicitando a atribuição de um apoio financeiro extraordinário, no montante 

de seis mil quinhentos e dezoito euros e trinta e dois cêntimos, destinado a 

fazer face a despesas de tesouraria da Unidade de Longa Duração e 

Manutenção de Aljezur e referentes ao mês de dezembro de dois mil e 

catorze. -----------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado, 

no montante de seis mil quinhentos e dezoito euros e trinta e dois 

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO OITO – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o 

ofício número trinta e oito, datado de três de fevereiro do corrente ano, 

solicitando a atribuição de um apoio financeiro extraordinário, no montante 

de cinco mil novecentos e noventa euros e cinquenta e um cêntimos, 

destinado a fazer face a despesas de tesouraria da Unidade de Longa 
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Duração e Manutenção de Aljezur e referentes ao mês de janeiro do 

corrente ano. -------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado, 

no montante de cinco mil novecentos e noventa euros e cinquenta e um 

cêntimos. ----------------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO NOVE – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE 

ALJEZUR: – Foi apresentado o email datado de treze de fevereiro do 

corrente ano, enviando para conhecimento o Projeto de Relatório da 

Avaliação Externa, concretizada naquele Agrupamento no período de 

dezassete a vinte de novembro de dois mil e catorze. ---------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZ – CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL, COMERCIAL 

E AUTOMÓVEIS DE ODEMIRA: – Foi apresentado o email datado de treze de 

fevereiro do corrente ano, solicitando informação acerca da existência, ou 

não existência, de eventuais direitos de preferência deste Município, sobre 

o prédio urbano, situado em Vale da Casa, na freguesia e concelho de 

Aljezur, inscrito na matriz sob o artigo mil quatrocentos e quinze, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número oito mil 

quinhentos e oitenta e nove, que tem como titulares José de Oliveira 

Cavaco e mulher, Maria Celeste Borges de Oliveira Cavaco, o qual vai ser 

vendido pelo preço de oitenta e cinco mil euros. ------------------  

Tendo o Município de Aljezur tomado conhecimento do valor patrimonial 

que resultou da avaliação do prédio sito em Vale da Casa – Aljezur, inscrito 

na matriz sob o artigo mil quatrocentos e quinze, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Aljezur sob o número oito mil quinhentos e oitenta e 

nove e, de acordo com o solicitado pela Conservatória do Registo Predial, 

Comercial e Automóveis de Odemira, deliberou, por unanimidade, informar 

que este Município prescinde do prazo de trinta dias, previsto no artigo 

setenta e seis do CIMI, por julgar que o valor atribuído está de acordo com 

os critérios de avaliação e não pretende requerer uma segunda avaliação.  

Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da presente 

deliberação ao Serviço de Finanças de Aljezur. -------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE – MUNICÍPIO DO MONTIJO: – Foi apresentado o 

email datado de treze de fevereiro do corrente ano, enviando cópia da 

moção sobre “Regime Jurídico de Transferência de Competências para os 

Municípios nas Áreas Sociais”. ------------------------------  

Tomado conhecimento ------------------------------------  
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DOIS PONTO TRÊS PONTO DOZE – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS: – Foi apresentado o email datado de treze de fevereiro do 

corrente ano, enviando cópia da Apreciação Parlamentar apresentada ao 

Decreto-Lei número trinta barra dois mil e quinze e da intervenção da 

Deputada Paula Santos, no debate temático sobre Descentralização. ----  

Tomado conhecimento ------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO TREZE – BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME: – Foi 

apresentado o email datado de nove de fevereiro do corrente ano, 

enviando informação acerca do Balanço da Atividade e, solicitando a 

atribuição de um apoio financeiro para o ano dois mil e quinze, no 

montante de mil seiscentos e sessenta e sete euros. ---------------  

Tomado conhecimento ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO CATORZE – DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS 

ESCOLARES: – Foi apresentado o email datado de quinze de fevereiro do 

corrente ano em que, o Dr. Alberto Almeida vem apresentar cumprimentos 

e agradecer toda a colaboração prestada, ao cessar as suas funções de 

Delegado Regional da Direção de Serviços de Educação da Região do 

Algarve. ----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO QUINZE – NECI – NÚCLEO ESPECIALIZADO PARA O CIDADÃO 

INCLUSO: – Foi apresentado o email datado de onze de fevereiro do 

corrente ano, enviando Plano de Atividades daquela instituição para o ano 

de dois mil e quinze. --------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSEIS – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSEIS PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – 
Foi apresentado o Relatório Mensal datado de quatro de janeiro do 

corrente ano, referente ao mês de janeiro, ao abrigo do Acordo de 

Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. -----------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSEIS PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: 

– Foi apresentado o email datado de cinco de fevereiro do corrente ano, 

enviando relatório mensal relativo ao mês de janeiro, ao abrigo do Acordo 

de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSEIS PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – 
Foi apresentado o email datado de quatro de fevereiro do corrente ano, 

enviando relatório mensal relativo ao mês de janeiro, ao abrigo do Acordo 

de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – ÁGUA E SANEAMENTO -------------------------  

DOIS PONTO QUATRO PONTO UM – PHILIPPE CARTOUX: – Foi apresentado o email 

datado de vinte e oito de outubro de dois mil e catorze, em que Philippe 

Cartoux, apresenta reclamação sobre a fatura de água, correspondente ao 

processamento do mês de setembro de dois mil e catorze. -----------  

No âmbito do teor da informação número oitocentos e seis, datada de treze 

de fevereiro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir de nota de crédito 

no valor total de duzentos e setenta e sete euros e nove cêntimos, 

referente a consumo de água (duzentos e sessenta e um euros e quarenta 

e um cêntimos) e IVA (quinze euros e sessenta e oito cêntimos), referente 

à fatura número quarenta e sete mil oitocentos e setenta e oito, emitida em 

três de outubro de dois mil e catorze, no valor de quatrocentos e vinte e 

nove euros e quarenta e quatro cêntimos, de acordo com os cálculos 

anexos à citada informação, por forma a efetuar o acerto de valor cobrado 

em excesso. -------------------------------------------  

DOIS PONTO QUATRO PONTO DOIS – ROBERT MARSDEN: – Foi apresentado o 

requerimento em que Artur José Gomes Rêgo, na qualidade de Procurador 

de Robert Marsden, vem solicitar lhe sejam cobradas as faturas referentes 

aos consumos dos meses de outubro e novembro de dois mil e catorze, 

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 Sagrimo – Lote 

três – Carrapateira. ---------------------------------------  

No âmbito do teor da informação número seiscentos e cinquenta e três, 

datada de seis de fevereiro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir a 

importância total de dois mil quatrocentos e um euros e quarenta e quatro 

cêntimos, correspondente a água (dois mil cento e quarenta e oito euros e 

sessenta e um cêntimos), IVA (cento e vinte e oito euros e noventa e dois 
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cêntimos) e resíduos sólidos variável (cento e vinte e três euros e noventa 

e um 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 QUATRO PONTO TRÊS – TIMOTHY JOHN FITCHEW: – Foi apresentado o 

requerimento em que Timothy John Fitchew, vem solicitar lhe seja cobrada 

a fatura referente ao consumo do mês dezembro de dois mil e catorze, 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 Vale da Telha – Setor I – Lote 

cento e um – Aljezur. --------------------------------------  

No âmbito do teor da informação número seiscentos e trinta e oito, datada 

de seis de fevereiro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir a 

importância total de mil duzentos e catorze euros e noventa e três 

cêntimos, referente a consumo de água (mil e oitenta e oito euros e oitenta 

e oito cêntimos), IVA (sessenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos) e 

resíduos sólidos variável (sessenta euros e setenta e um 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 CINCO – RECURSOS HUMANOS --------------------------  

DOIS PONTO CINCO PONTO UM – DORA DA CONCEIÇÃO LANDEIRO SEQUEIRA SOUSA: 

– Foi apresentado o requerimento datado de dez de fevereiro do corrente 

ano, em que a Técnica Superior, Dora da Conceição Landeiro Sequeira 

Sousa, vem solicitar a rescisão por mútuo acordo do contrato celebrado 

com este município, ao abrigo da Portaria número duzentos e nove barra 

dois mil e catorze, de treze de outubro. -------------------------  

No âmbito do Parecer do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

dezasseis de fevereiro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, indeferir o solicitado pela trabalhadora Dora da Conceição 

Landeiro Sequeira Sousa, atendendo a que o pedido causaria grande 

inconveniente para o serviço, prejudicando o interesse municipal, uma vez 
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que o Município ficaria impedido de recrutar um outro trabalhador para o 

mesmo posto de trabalho. ----------------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – JOSÉ PEDRO DA SILVA BARBOSA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM CORTE SOBRO – ALJEZUR: – Foi 

apresentado o requerimento em que José Pedro da Silva Barbosa, na 

qualidade de promitente-comprador de um prédio rústico, situado em Corte 

Sobro, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo cinquenta e três, da Seção AD e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número oito mil 

trezentos e vinte e sete, vem solicitar informação prévia acerca da 

possibilidade de levar a efeito a ampliação e reconstrução de um edifício 

existente no local acima identificado. --------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dezasseis/FA barra 

dois mil e quinze, datada de nove de fevereiro, do Departamento Técnico 

de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a 

intenção de indeferir a pretensão do requerente. ------------------  

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. --------------  
DOIS – CEMITÉRIOS ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – MANUEL MARIA CANELAS – PERMUTA DE TERRENOS DO 

CEMITÉRIO DE ALJEZUR COM O CEMITÉRIO DE ROGIL: – Foi apresentado o 

requerimento de Manuel Maria Canelas, solicitando a permuta de dois 

terrenos (sepulturas), com a área de quatro metros quadrados, situados no 

Cemitério Municipal de Aljezur, por um terreno no Cemitério Municipal de 

Rogil, com a mesma área, para construção de um jazigo. ------------  

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

de Trabalhos. -------------------------------------------  
TRÊS – AMBIENTE -----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLO DE PRAGAS EM 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS: – No âmbito do teor constante na informação número 

oitocentos e trinta e nove, do Serviço de Contratação Pública – Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de dezasseis de fevereiro 

do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 

assunção de compromissos plurianuais ao abrigo da autorização prévia 
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genérica concedida por parte da Assembleia Municipal, bem como emitir 

parecer prévio vinculativo favorável para prestação de serviços de controlo 

de pragas em edifícios municipais, pelo período de vinte e quatro meses e, 

pelo preço base de dois mil e seiscentos e onze euros e cinquenta e um 

cêntimos, acrescido de IVA. ---------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – ESCOLA PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO – MONTE DA CAPARICA – ALMADA – ESTÁGIO CURRICULAR 

TÉCNICO DE GESTÃO DO AMBIENTE: – No âmbito do teor constante na 

informação número seiscentos e oitenta, datada de dez de fevereiro do 

corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, comunicar que está disponível para 

proporcionar um estágio curricular, no âmbito do curso de Técnicos de 

Gestão de Ambiente, da EPED – Escola Profissional de Educação para o 

Desenvolvimento (Monte da Caparica, Almada), pelo o período de três 

meses. -----------------------------------------------  
 

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: ------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D`ALVA, NO 

ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA 

CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL --------------  

– Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de apoios 

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

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

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

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

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

de Nossa Senhora d`Alva, relativo ao mês de janeiro de dois mil e quinze, 

em anexo; ---------------------------------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de oitocentos euros, 

relativa ao mês em causa, de acordo com o definido em protocolo.” -----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
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DOIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS DE 

TRANSPORTE E ALOJAMENTO A ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO – 
HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DO JÚRI DE SELEÇÃO: – Pela Senhora Vereadora 

Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE E ALOJAMENTO – ANO LETIVO DE DOIS 

MIL E CATORZE /DOIS MIL E QUINZE ------------------------------  

Estando concluído o processo de análise de candidaturas para atribuição 

de subsídios de transporte e alojamento a alunos do ensino secundário, 

relativo ao ano letivo de dois mil e catorze/dois mil e quinze, submete-se à 

Câmara as atas do Júri de Seleção, para homologação.” ------------  

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

como homologar as Atas do Júri de Seleção para atribuição de subsídios 

de Transporte e subsídios de Alojamento – Ano Letivo dois mil e 

catorze/dois mil e quinze e, atribuir os subsídios de acordo com as 

mesmas: ----------------------------------------------  

SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE ---------------------------------  

Foi presente a reclamação apresentada pelo candidato Ivo Alexandre 

Santos Matias. Analisada a reclamação apresentada o Júri entendeu 

aceitar a fundamentação apresentada, atendendo à situação de saúde da 

mãe do aluno e porque não se alteraram as condições do agregado familiar 

em relação ao ano anterior. ---------------------------------  

Não tendo sido apresentada mais nenhuma reclamação da intenção 

manifestada pelo Júri, este deliberou o seguinte: ------------------  

Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, a atribuição de 

um subsídio de transporte a pagar durante dez meses, no valor de cem por 

cento do custo ao aluno do passe escolar, durante o ano letivo dois mil e 

catorze, dois mil e quinze, aos candidatos: ----------------------  

– Alexandra Margarida Jesus Furtado; --------------------------  

– Ana Catarina Conceição Jesus; -----------------------------  

– Ana Catarina da Rosa Pacheco; -----------------------------  

– Daniel Alexandre Jesus Machado; ---------------------------  

– Diogo Alexandre Santos Carvalho; ---------------------------  

– Diogo Miguel Marreiros Martins; -----------------------------  

– Doina Sultan; ------------------------------------------  

– Ivo Alexandre Santos Matias; -------------------------------  
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– João Manuel Vidigal Franco dos Santos; -----------------------  

– Luís Carlos Galvão Luz; ----------------------------------  

– Mariana Isabel da Rosa Pacheco; ----------------------------  

– Miguel Paulo Ribeiro da Costa; -----------------------------  

– Mónica Sofia Simões Afonso; -------------------------------  

– Patrícia Isabel de Oliveira Reis; -----------------------------  

– Soraia Cristina de Jesus Catarino; ---------------------------  

– Tiago Filipe Simões Afonso. -------------------------------  

Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, a atribuição de 

um subsídio de transporte a pagar durante dez meses, no valor de 

cinquenta por cento do custo ao aluno do passe escolar, durante o ano 

letivo dois mil e catorze, dois mil e quinze, aos candidatos: -----------  

– Ana Margarida Jesus Almeida; ------------------------------  

– Anita Alexandra Maria dos Santos; ---------------------------  

– Antonieta Isabel Gonçalves Piçarra; --------------------------  

– Carolina Isabel Fernandes Duarte; ---------------------------  

– David Alexandre Gomes Duarte; -----------------------------  

– Diogo Alexandre Pacheco Teodoro; --------------------------  

– Fernando Gomes Faustino Monteiro; --------------------------  

– Filipa Alexandra Santos Pacheco; ---------------------------  

– Filipe Carecho Monteiro; ----------------------------------  

– Frederico Lucas Gonçalves; --------------------------------  

– Leila da Silva Fernandes; ---------------------------------  

– Miguel Ângelo Fontinhas Mariano Rosa; -----------------------  

– Neuza Leonor Gonçalves Piçarra; ----------------------------  

– Nicole Alexandra Canelas Jesus; ----------------------------  

– Nicoleta Cristafovici; -------------------------------------  

– Rita Catarina Lourenço Leonor; -----------------------------  

– Tiago Alexandre Carvalho Santos. ---------------------------  

Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, a atribuição de 

um subsídio de transporte a pagar durante dez meses, no valor de vinte e 

cinco por cento do custo ao aluno do passe escolar, durante o ano letivo 

dois mil e catorze, dois mil e quinze, aos candidatos: ---------------  

– Beatriz Alves Matias; ------------------------------------  

– José Nuno Cabrita Matias; ---------------------------------  

– Marta Filipa Batista Oliveira; -------------------------------  

– Rui André Amendoeira Assis. -------------------------------  
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SUBSÍDIOS DE ALOJAMENTO -------------------------------  
O Júri constatou não terem sido apresentadas reclamações, pelo que foi 

deliberado, por unanimidade, o seguinte: ------------------------  

Submeter à Câmara Municipal para aprovação, a atribuição de um subsídio 

de alojamento a pagar durante dez meses, no valor de setenta e cinco 

euros, durante o ano letivo dois mil e catorze/dois mil e quinze, às 

candidatas: --------------------------------------------  

– Daniela Filipa Guerreiro Serafim ----------------------------  

– Magda Sofia Antunes Silva. --------------------------------  

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer intervenção 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze horas, mandando 

que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, Maria do 

Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. -------------  

 
     

 
O Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 
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