
 
M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

Câmara Municipal  

 

 Ata nº 12/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  26 de abril de 2016 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  11.10 horas  

Aprovada em:  26 de abril de 2016 
 

   
 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente  

António José Monteiro de Carvalho  
 

Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

José Manuel Lucas Gonçalves 

 
 

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 maioria dos 

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

10.00 horas. 
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Período Antes da Ordem do Dia 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Vereador, José Gonçalves, não pode estar presente na reunião por motivos 

profissionais, deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua falta.  

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

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

Ordem do Dia 
 

I – Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos 
 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------   
UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de ter 

sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião 

ordinária de doze de abril de dois mil e dezasseis. -----------------  

Não participou na votação de aprovação da ata o Senhor Vereador Vitor 

Vicente, por não ter estado presente na reunião em causa. -----------  

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de 

ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 

reunião extraordinária de vinte de abril de dois mil e dezasseis. -------  

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

– Não foram apresentadas quaisquer informações, neste ponto da Ordem 

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

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

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

LEI número oito barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário da 

República número sessenta e quatro, Série I, de um de abril, da 

Assembleia da República, que procede à décima alteração ao Código do 

Trabalho, restabelecendo feriados nacionais. ---------------------  

PORTARIA número sessenta e cinco barra dois mil e dezasseis, publicada 

no Diário da República número sessenta e quatro, Série I, de um de abril, 

dos Ministérios das Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, que define a atualização anual das pensões e de outras prestações 

sociais atribuídas pelo sistema de segurança social, do regime de proteção 
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social convergente atribuídas pela CGA e por incapacidade permanente 

para o trabalho e por morte decorrentes de doença profissional, para o ano 

de dois mil e dezasseis. -----------------------------------  

PORTARIA número sessenta e sete barra dois mil e dezasseis, publicada no 

Diário da República número sessenta e quatro, Série I, de um de abril, do 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que define a 

idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral da segurança 

social em dois mil e dezassete e o fator de sustentabilidade para dois mil e 

dezasseis. ---------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

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

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE 

– ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL REALIZADA NO DIA ONZE DE 

JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de 

dezanove de abril do corrente ano, enviando cópia da Ata número um, 

relativa à reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, que teve lugar no 

dia onze do passado mês de janeiro. --------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL REALIZADAS 

NOS DIAS SETE E QUINZE DE MARÇO E, QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de dezanove de abril do 

corrente ano, enviando cópia das Atas números dois, dois (continuação) e 

três, relativas às reuniões do Conselho Intermunicipal da AMAL, que 

tiveram lugar nos dias sete e quinze de março e, quatro de abril do 

corrente ano, respetivamente. -------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PAGAMENTO 

RELATIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 

número noventa e dois, datado de quinze de abril do corrente ano, 

enviando cópia do ofício remetido ao Senhor Ministro do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, dando conta da situação de rotura 

financeira daquela instituição, face à falta de pagamento por parte daquele 

Ministério e relativo ao acordo de cooperação para a prestação de serviços 

da Unidade Cuidados Continuados de Aljezur. --------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – POLIS LITORAL SUDOESTE, S.A – ENVIO DA ATA 

NÚMERO CINCO DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS, REALIZADA NO DIA 

VINTE E CINCO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o 

ofício datado de treze de abril do corrente ano, enviando cópia da Ata 

número cinco, relativa à reunião da Assembleia Geral de Acionistas, 

realizada no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e quinze. -------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ASSOCIAÇÃO CUIDAR SOLIDÁRIO – BANCO DO 

MEDICAMENTO – PROPOSTA: – Foi apresentado o email datado de três de 

março do corrente ano, enviando proposta da Associação Cuidar Solidário, 

para a parceria com a Câmara Municipal de Aljezur, com vista à 

implementação do Banco do Medicamento no município. -------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não está interessada 

na parceria proposta. -------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA 

“OS VERDES” – ENVIO DE PROPOSTAS APROVADAS EM SEDE DE ORÇAMENTO 

DE ESTADO: – Foi apresentado o email datado de dezasseis de março do 

corrente ano, enviando cópia de cinco propostas aprovadas em sede de 

Orçamento de Estado. -------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA 

“OS VERDES” – ENVIO DE PROJETO DE RESOLUÇÃO – INTERDIÇÃO DO USO DE 

GLIFOSATO: – Foi apresentado o email datado de onze de abril do corrente 

ano, enviando cópia do Projeto de Resolução que vise preconizar a 

interdição do uso do glifosato, apresentado na Assembleia da República. -  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – PESQUISA DE 

HIDROCARBONETOS NO ALGARVE – DECLARAÇÃO POLÍTICA: – Foi apresentado 

o email datado de catorze de abril do corrente ano, enviando cópia de 

ofício e da declaração política, relativa à Pesquisa de hidrocarbonetos no 

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

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – COMANDANTE DO DESTACAMENTO TERRITORIAL 

DE PORTIMÃO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – APRESENTAÇÃO DE 

CUMPRIMENTOS: – Foi apresentado o email datado de doze de abril do 

corrente ano, procedendo à apresentação de cumprimentos por parte do 

Senhor Jorge Castelo Barbosa, ao ser nomeado Comandante do 

Destacamento Territorial da GNR de Portimão. -------------------  



REUNIÃO DE 26.04.16 

Pág.  4 

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – ABAE – ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA – 
INFORMAÇÃO ACERCA DA REUNIÃO DO JÚRI NACIONAL DO PROGRAMA 

BANDEIRA AZUL, REALIZADA NO DIA DOZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS: – Foi apresentada a carta datada de onze de março do corrente 

ano, enviando informação relativa à reunião do Júri Nacional do Programa 

Bandeira Azul, realizada no passado dia doze de fevereiro. -----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – APA – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE – 
EXECUÇÃO DE FURO DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

SUBTERRÂNEA EM PERDIGÃO – ROGIL: – Foi apresentado o ofício número 

vinte mil seiscentos e setenta e nove, datado de datado de seis de abril do 

corrente ano, enviando informação relativa à execução de um furo de 

pesquisa e eventual captação de água subterrânea, em Perdigão – Rogil. -  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE O REENCAMINHAMENTO DE 

DOENTES ALGARVIOS PARA HOSPITAIS DE LISBOA E SETÚBAL: – Foi 

apresentado o email datado de doze de abril do corrente ano, enviando 

cópia de pergunta feita ao Governo sobre o reencaminhamento de doentes 

algarvios para hospitais de Lisboa e Setúbal. ---------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA APROVA O PROJETO DE RESOLUÇÃO 

SOBRE A PROMOÇÃO DA CULTURA DO FIGO-DA-ÍNDIA: – Foi apresentado o 

email datado de oito de abril do corrente ano, informando da aprovação, 

por parte da Assembleia da República, do Projeto de Resolução sobre a 

promoção da cultura do figo-da-índia 

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

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO VINTE E DOIS DE ABRIL DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do 

dia vinte e dois de abril de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 

conhecimento. ------------------------------------------  

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares e 

Ambiente 
UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
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UM PONTO UM – JARDIM URBANO DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DE 

PROJETO/PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS – INÍCIO 

DE PROCEDIMENTO: – Face ao teor constante na informação número dois mil 

oitocentos e trinta, datada de vinte de abril do corrente ano, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, abrir concurso público para a empreitada de execução do 

Jardim Urbano de Aljezur, aprovando para o efeito o caderno de encargos, 

programa de procedimento e, fixando o preço base em cento setenta e 

nove mil e um euros e sessenta cêntimos. -----------------------  

Atendendo à inexistência de verba para cabimentar a despesa, foi 

deliberado, por unanimidade, proceder à competente alteração orçamental 

para suportar a despesa. -----------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, nomear o júri do concurso conforme 

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

– Presidente: João Manuel Beles Carreiro, Diretor do Departamento Técnico 

de Obras e Urbanismo; ------------------------------------  

– Primeiro Vogal: António Ferreira, Técnico Superior; ---------------  

– Segundo Vogal: Sandra Rute Oliveira, Assistente Técnico; ----------  

– Suplente: Carla Margarida Ramos Claro, Assistente Técnico; ---------  

– Suplente: José Júlio dos Santos, Assistente Técnico. --------------  

Foi igualmente deliberado, por unanimidade, delegar no júri as seguintes 

competências: ------------------------------------------  

– Prestação de esclarecimentos ao abrigo do número dois, do artigo 

cinquenta, do CCP; ---------------------------------------  

– Aceitar ou rejeitar erros ou emissões do caderno de encargos ao abrigo 

do artigo sessenta e um, do CCP. ----------------------------  

Foi ainda deliberado, por unanimidade, delegar no Senhor Presidente da 

Câmara a seguinte competência: -----------------------------  

– Prorrogar o prazo fixado para apresentação das propostas, ao abrigo do 

número quatro, do artigo sessenta e quatro, caso venha a ser necessário.  
UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – DAMIÃO LOPES BATISTA POUPA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA AÇÕES DE REARBORIZAÇÃO EM MONTE VELHO – BORDEIRA: – Foi 

apresentado o email datado de trinta e um de março do corrente ano, em 

que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF) envia, 

nos termos do número um, do artigo nove, do Decreto-Lei número noventa 

e seis barra dois mil e treze, o pedido de autorização para a 
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(re)arborização de Damião Lopes Batista Poupa, que foi submetido àquela 

entidade e solicitando a emissão do parecer por parte desta Autarquia, 

relativamente ao enquadramento da ação pretendida no PMOT, bem como 

informação quanto às condicionantes legais aplicáveis, no PMDFCI, entre 

outras. -----------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dois mil quatrocentos e 

sessenta e oito, datada de oito de abril, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo – Serviço de Ambiente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável à pretensão do requerente. ------  
UM PONTO DOIS – ISABEL LOPES PACHECO ANDRÉ – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA AÇÕES DE REARBORIZAÇÃO EM ENDIABRADA – BORDEIRA: – Foi 

apresentado o email datado de seis de abril do corrente ano, em que o 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF) envia, nos 

termos do número um, do artigo nove, do Decreto-Lei número noventa e 

seis barra dois mil e treze, o pedido de autorização para a (re)arborização 

de Isabel Lopes Pacheco André, que foi submetido àquela entidade e 

solicitando a emissão do parecer por parte desta Autarquia, relativamente 

ao enquadramento da ação pretendida no PMOT, bem como informação 

quanto às condicionantes legais aplicáveis, no PMDFCI, entre outras. ---  

No âmbito do teor constante na informação número dois mil quatrocentos e 

noventa e dois, datada de oito de abril, do Departamento Técnico de Obras 

e Urbanismo – Serviço de Ambiente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

emitir parecer favorável à pretensão da requerente. ----------------  
UM PONTO TRÊS – SURPRESAVULSO, LDA. – PEDIDO DE PARECER NO ÂMBITO DO 

PDM DE ALJEZUR RELATIVO A PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

REARBORIZAÇÃO EM PEGO DO ZAMBUJEIRO, VALES DO MEIO E CRAVEIRA – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o email datado de vinte e um de março do 

corrente ano, em que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, 

I.P. (ICNF) envia, nos termos do número um, do artigo nove, do Decreto-

Lei número noventa e seis barra dois mil e treze, o pedido de autorização 

para a (re)arborização de Surpresavulso, Lda, que foi submetido àquela 

entidade e solicitando a emissão do parecer por parte desta Autarquia, 

relativamente ao enquadramento da ação pretendida no PMOT, bem como 

informação quanto às condicionantes legais aplicáveis, no PMDFCI, entre 

outras. -----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à pretensão 

da requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
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informação número dois mil quatrocentos e trinta e nove, datada de sete de 

abril, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Serviço de 

Ambiente. ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO – PAULA CRISTINA GOMES GALVÃO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – HABITAÇÃO EM MONTE DA VINHA – 
BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento de Paula Cristina Gomes 

Galvão e Petrus Cornelis de Haas, na qualidade de promitentes-

compradores de um prédio misto sito em Monte da Vinha, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo cinquenta e dois, da Seção BI e a parte urbana 

sob o artigo nove mil novecentos e sessenta e quatro, da freguesia e 

Município de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljezur sob o número quinhentos e vinte e um, vêm solicitar informação 

sobre a possibilidade de levar a efeito a alteração de utilização de um 

armazém sito no local acima identificado, para o transformar num edifício 

habitacional. -------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão dos requerentes, 

condicionada ao cumprimento do teor constante na informação número 

cinquenta e nove/FA barra dois mil e dezasseis, datada de sete de abril, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  
UM PONTO CINCO – LUCÍLIA MARIA ROSA DUARTE – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

DESTAQUE – MOINHO DA CRUZ – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento 

em que Lucília Maria Rosa Duarte, residente em Moinho da Cruz – Aljezur, 

vem requerer que lhe seja emitida certidão onde conste o parecer da 

Câmara Municipal sobre o destaque de uma parcela de terreno com a área 

de duzentos metros quadrados, de um prédio urbano com a área total de 

novecentos e oitenta e cinco vírgula zero três metros quadrados, sito em 

Moinho da Cruz, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo nove mil e oitenta e três e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número oito mil 

trezentos e noventa e quatro. --------------------------------  

Face ao teor constante na informação número setenta e um/FR barra dois 

mil e dezasseis, datada de vinte de abril, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo e, na qual se conclui que a pretensão está conforme o 

ponto quatro, do artigo sexto, do Decreto-Lei número quinhentos e 

cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, na 

redação que lhe foi conferida pela publicação de legislação sucedânea, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, emitir certidão onde conste o parecer 

favorável ao respetivo destaque. -----------------------------  
UM PONTO SEIS – LOURIVALDO FRANCISCO INÊS – PROJETO DE ARQUITETURA – 
CONSTRUÇÃO DE GRELHADOR – LARGO “1º DE MAIO” – ODECEIXE: – Foi 

novamente apresentado o requerimento em que Lourivaldo Francisco Inês, 

na qualidade de proprietário do restaurante “Blue Sky”, sito em Largo “1º 
de Maio” – Odeceixe, freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, vem 

solicitar informação prévia para instalação de grelhador inox, no local 

acima identificado. ---------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

arquitetura/instalação de grelhador, de acordo com informação número 

cento e oitenta e nove/FA barra dois mil e quinze, do Departamento 

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

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

ter especial atenção na limpeza diária do espaço, reforçar a condição para 

a correta e permanente evacuação de fumos e reiterar a condição de 

instalação temporária e amovível a todo o tempo. ------------------  
 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO ------------------------------  
UM PONTO UM – UIS – UNIVERSE INTERNACIONAL SERVICES, LDA – LOTE NÚMERO 

SETE – SEGUNDA FASE, DA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – ESCRITURA DE 

REVERSÃO: – No âmbito do teor constante na informação número quatro mil 

e trezentos e sessenta e seis, datada de vinte e sete de agosto de dois mil 

e quinze, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, iniciar um processo judicial, com vista 

à reversão do Lote número sete – Segunda Fase, da Zona Industrial de 

Feiteirinha. --------------------------------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
DOIS PONTO UM – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DA 

NOSSA SENHORA D`ALVA, NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 

ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 

SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL: – Pela Senhora Vereadora 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
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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 março de dois mil e 

dezasseis, em anexo; -------------------------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de setecentos e noventa 

e nove euros e cinquenta e cinco 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 – SECRETARIA DE ESTADO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE – 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO – PROPOSTA DE PROTOCOLO: – Foi 

apresentado o email datado de catorze de abril do corrente ano, enviando 

para apreciação a minuta de Protocolo, a estabelecer no âmbito da 

implementação de uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de 

Género. -----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da proposta 

de minuta de Protocolo apresentada. --------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – CPCJ – AÇÃO DE FORMAÇÃO – “CONSTRUÇÃO DE PLANOS DE 

PREVENÇÃO DE MAUS TRATOS NA INFÂNCIA”: – Foi apresentado o email 

datado de vinte e um de abril do corrente ano, solicitando a atribuição de 

um apoio financeiro, destinado a fazer face a despesas inerente à 

participação de um elemento da CPCJ de Aljezur na Ação de Formação 

“Construção de Planos de Prevenção de Maus Tratos na Infância”, a 

realizar em Évora. ---------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir a despesa inerente à 

participação de até três elementos da CPCJ de Aljezur, na Ação de 

Formação “Construção de Planos de Prevenção de Maus Tratos na 

Infância”, pelo preço unitário de oitenta e cinco euros. --------------  
TRÊS – EDUCAÇÃO-----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – ESCOLA PROFISSIONAL GIL EANES DE PORTIMÃO – PEDIDO 

PARA REALIZAÇÃO DE FCT – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO: – Foi 
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apresentado o email datado de catorze de abril do corrente ano, enviando 

o Plano de Estudos e o Perfil de Desempenho do respetivo curso e, 

solicitando informação quanto à possibilidade desta autarquia acolher um 

estágio profissional – Técnico de Fotografia (Terceiro Ano), cujo início da 

FCT – Formação em Contexto de Trabalho está previsto no próximo dia 

quatro de julho. -----------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar a sua disponibilidade 

para receber uma aluna, oriunda do Município de Aljezur, na área para a 

qual é solicitado o estágio. ---------------------------------  

PERÍODO DE 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 onze horas e dez 

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. -----------------------  
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O Presidente, 
 

_____________________________ 
 

 

O  Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


