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

CÂMARA MUNICIPAL  

 

ATA Nº 34/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  27 de dezembro de 2016 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  14.15 horas  

APROVADA EM:  10 de janeiro de 2017 
 

   
 

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 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves  

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório coadjuvado pela Assistente 

Técnica Maria de Fátima Castanheira Carolino. 
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ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da maioria dos 

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

10.00 horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que os Senhores 

Vereadores José Gonçalves e António Carvalho não podem estar 

presentes na reunião por se encontrarem de férias, deliberou por 

unanimidade, considerar justificadas as suas faltas. ----------------  

   
 

 ORDEM DE TRABALHOS  
 

-Período Antes da Ordem do Dia – Assuntos gerais de interesse do 

Município 

-Ordem do Dia: 
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 

1.1 - Aprovação de atas:  

1.1.1 Ata da reunião ordinária de 13 de dezembro; 

1.2 Informações do Senhor Presidente da Câmara 

1.3 Legislação 

1.4 Correspondência: 

1.4.1 AMAL Comunidade Intermunicipal do Algarve – Envio da ata nº. 

11/2016, relativa à reunião do Conselho Intermunicipal, realizada no dia 

5 de dezembro de 2016; 

1.4.2 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Documentos 

aprovados no Conselho Intermunicipal do dia 5 de dezembro; 

1.4.2.1 Protocolo para a Criação da Entidade “ Portos do Algarve”; 
1.4.2.2 Minuta de Protocolo de Cooperação entre a Agência Nacional 

para a Qualificação e o Ensino Profissional e a AMAL; 

1.4.2.3 Acordo de Cooperação – AMAL/Municípios – Aviso ALG-50-

2016-04; 

1.4.3 Associação da Bandeira Azul – Proposta de protocolo; 

1.4.4 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – 
Pedido de subsídio – Concerto solidário de José Cid; 

1.4.5 Associação de Defesa do património histórico e Arqueológico 

de Aljezur – Órgãos Sociais para o Biénio de 2017/2018; 
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1.4.6 NECI – Núcleo Especializado Para o Cidadão Incluso – Menção 

honrosa; 

1.4.7 Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana – 
Apresentação de cumprimentos e despedida do Coronel  Carlos Jorge 

dos Santos Silva Gomes, ao cessar funções naquele Comando; 

1.4.8 Delegação de Competências com as Juntas de Freguesia 

1.4.8.1 Freguesia de Rogil – Outubro/Novembro 2016; 

1.4.8.2 Freguesia de Bordeira – Requalificação da ex-Escola Primária 

da Vilarinha; 

1.4.8.3 Freguesia de Odeceixe – Obras de melhoramento no Jardim de 

Infância de Odeceixe; 

1.4.8.4 Freguesia de Odeceixe – Renovação urbana – Largo dos 

Bombeiros e envolventes; 

1.4.8.5 Freguesia de Odeceixe – Envio de relatórios trimestrais - 

fevereiro a outubro de 2016; 

1.4.8.6 Freguesia de Odeceixe – Obras na Rua da Charneca – 
Odeceixe; 

1.4.8.7 Freguesia de Odeceixe – Conservação de caminhos municipais; 

1.4.8.8 Freguesia de Aljezur – mês de dezembro de 2016 

1.4.9 Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia 

1.4.9.1 Freguesia de Aljezur – Relatório mensal referente a novembro 

de 2016; 

1.4.9.2 Freguesia de Odeceixe – Relatório mensal referente a 

novembro de 2016; 

1.4.9.3 Freguesia de Rogil – Relatório mensal referente a novembro de 

2016; 

1.4.9.4 Freguesia de Bordeira – Relatório mensal referente a novembro 

de 2016; 

1.4.10 Apoios Financeiros às Juntas de Freguesia 

1.4.10.1 Freguesia de Aljezur – Protel e Animação de Rua/Rota Jovem 

“Caminhada Néon”; 
1.4.10.2  Freguesia de Aljezur – Relatório mensal referente a agosto de 

2016; 

1.4.10.3  Freguesia de Aljezur – Relatório mensal referente a setembro 

de 2016; 

1.4.10.4  Freguesia de Aljezur – Protel 2016; 
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1.4.10.5  Freguesia de Odeceixe – Obras no armazém da Junta de 

Freguesia; 

1.4.10.6  Freguesia de Odeceixe – Sinalética direcional na vila de 

Odeceixe; 

1.4.10.7  Freguesia de Bordeira – Rotas Temáticas da Freguesia; 

1.4.10.8  Freguesia de Aljezur – mês de dezembro de 2016; 

1.5 Manuel Duarte – Informa que aceita vender o prédio, sito na Rua 25 

de Abril, nº. 49, em Aljezur, pelo valor proposto pela Câmara Municipal, 

ficando o mesmo desocupado até 28 de fevereiro; 

2. GESTÃO FINANCEIRA 

2.1 Resumo Diário da Tesouraria do dia 23 de dezembro de 2016; 

2.2 Novo Banco, SA – Cancelamento de conta bancária – Ratificação; 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 

1. Obras Municipais 

1.1 Hubel – Indústria da Água, Ambiente e Obras Públicas, SA – 
Construção de Reservatórios em Aljezur – Covato – Pedido de liberação 

parcial da caução ao abrigo do Decreto-Lei 190/2012, de 22 de agosto; 

2. Obras Particulares 

2.1 Florindo & Duarte, Lda. – Construção de fossa sética em Praia do 

Monte Clérigo; 

2.2 MOVILOP – Imobiliária e Construção Civil, Lda. – Construção de 

habitação, em Loteamento Rogil Norte – 5; 

2.3 Paula Cristina Gomes Galvão e Petrus Cornelis de Haas – Pedido de 

informação prévia para ampliação/legalização – Turismo no Espaço Rural 

– Monte Ruivo – Alfambras; 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

1. Ação Social 

1.1 Protocolo de colaboração com a Conferência de Nossa senhora 

D’Alva no âmbito do apoio às famílias social e economicamente 
desfavorecidas e Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação 

Social – Proposta; 

1.2 Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos – Renovação 

do apoio à utente Vanessa Ribeiro; 
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1.3 Sociedade de S. Vicente de Paulo – Conferência de Santa Teresinha 

do Menino Jesus – Pedido de subsídio – Cabazes de Natal a distribuir às 

famílias carenciadas; 

1.4 Protel“Vida Ativa – 2017”;  
2. Educação 

2.1 Oferta dos manuais e cadernos de atividades a todos os alunos do 

2º. e 3º.  ciclos do ensino básico do concelho de Aljezur para o ano 

letivo de 2016/2017; 

2.2 Oferta de manuais e cadernos de atividades para o ano letivo 

2016/2017: 

2.2.1Nuno Langer; 

2.2.2Maria Esteves; 

2.2.3Diogo Filipe Inês; 

2.2.4Janik Haag; 

2.2.5Ana Margaria Constâncio; 

2.2.6Daniela Nóbrega Soares; 

2.2.7Marco André Custódio; 

2.3 Protocolo de Cooperação entre o Município de Aljezur e a Casa da 

Criança do Rogil – Associação para a promoção social, cultural e 

desportiva da infância do Rogil para a realização do programa de 

desenvolvimento e expansão da educação pré escolar - componente 

socio educativa e programa de generalização do fornecimento de 

refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – proposta; 

                                    
-PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  

   
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – A Câmara guardou um 

minuto de silêncio em homenagem e memória do ex-membro da 

Assembleia Municipal de Aljezur, Senhor Herman Hans Janssen, eleito 

pelas listas da CDU nas últimas eleições autárquicas de dois mil e treze, 

falecido em vinte e cinco de dezembro do corrente ano. -------------  

Deliberou ainda, por unanimidade, hastear a Bandeira do Município a meia 

haste durante o dia de hoje e amanhã. -------------------------  
 

ORDEM DO DIA 
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I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------  

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de 

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

reunião ordinária de treze de dezembro de dois mil e dezasseis. -------  

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

– Não foram prestadas quaisquer informações, neste ponto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação, 

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

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 

– ENVIO DA ATA NÚMERO ONZE, RELATIVA À REUNIÃO DO CONSELHO 

INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de dezasseis de dezembro do 

corrente ano, enviando cópia da ata número onze, da reunião do Conselho 

Intermunicipal, realizada no passado dia cinco de dezembro. ----------  

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

ALGARVE – DOCUMENTOS APROVADOS NO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO DIA 

CINCO DE DEZEMBRO: – Foi apresentado o email datado de seis de 

dezembro do corrente ano, enviando cópia de documentos aprovados no 

Conselho Intermunicipal que teve lugar no passado dia cinco de dezembro, 

a seguir identificados: -------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DOIS PONTO UM – PROTOCOLO PARA A CRIAÇÃO DA ENTIDADE 

“PORTOS DO ALGARVE”: – A Câmara tomou conhecimento do Protocolo para 

a Criação da Entidade “Portos do Algarve”, aprovado no seio da AMAL, o 

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

Ainda neste âmbito, o Senhor Presidente da Câmara informou que a 

Senhora Ministra do Mar, questionada acerca dos Portinhos de Pesca de 

Aljezur, informou que, não obstante não aparecerem sinalizados na 

documentação, a situação de Aljezur não deixará de ser atendida, mesmo 

sendo jurisdição do Ministério do Ambiente. ---------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO DOIS PONTO DOIS – MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL E A 

AMAL: – A Câmara tomou conhecimento do Protocolo de Cooperação com 

a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, aprovado 

no seio da AMAL, o qual depois de devidamente rubricado, fica apenso à 

presente ata. -------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DOIS PONTO TRÊS – ACORDO DE COOPERAÇÃO – 
AMAL/MUNICÍPIOS – AVISO ALG-CINQUENTA-DOIS MIL E DEZASSEIS-ZERO 

QUATRO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar Acordo de 

Cooperação – AMAL/Municípios – Aviso ALG-cinquenta-dois mil e 

dezasseis-zero quatro (“#AlgarveMaisDigital”), aprovado no seio da AMAL, 

o qual depois de devidamente rubricado, fica apenso à presente ata. ----  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DA BANDEIRA AZUL – PROPOSTA DE 

PROTOCOLO: – Foi apresentada a carta datada de vinte e quatro de outubro 

do corrente ano, enviando Proposta de Protocolo a estabelecer com a 

ABAE – Associação da Bandeira Azul, no âmbito do Programa Eco-Escolas 

dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete. -----------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, formalizar a Parceria a estabelecer 

entre a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa e o Município de 

Aljezur, no âmbito do Programa Eco-Escolas dois mil e dezasseis/dois mil 

e dezassete, suportando o custo da inscrição, no valor de setenta euros, 

cujos documentos, depois de devidamente rubricados ficam apensos à 

presente ata. -------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – PEDIDO DE SUBSÍDIO – CONCERTO SOLIDÁRIO DE 

JOSÉ CID: – Foi apresentado o ofício número duzentos e oitenta e cinco, 

datado de treze de dezembro do corrente ano, solicitando a atribuição de 

um subsídio, no montante de mil e quinhentos euros, destinado a apoiara a 

realização do concerto solidário de José Cid, a realizar no dia doze de 

janeiro do próximo ano, cuja receita reverterá a favor da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. ----------------  

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

no montante de mil e quinhentos euros. ------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO 

HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR – ÓRGÃOS SOCIAIS PARA O BIÉNIO 

DE DOIS MIL E DEZASSETE/DOIS MIL E DEZOITO: – Foi apresentada a carta 

datada de cinco de dezembro do corrente ano, dando conhecimento dos 
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Órgãos Sociais eleitos para o biénio de dois mil e dezassete/dois mil e 

dezoito e, enviando Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e 

dezassete. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – NECI – NÚCLEO ESPECIALIZADO PARA O CIDADÃO 

INCLUSO – MENÇÃO HONROSA: – Foi apresentado o ofício número trezentos e 

vinte e sete, datado de cinco de dezembro do corrente ano, informando do 

facto da NECI – Núcleo Especializado Para o Cidadão Incluso ter sido 

distinguida com o segundo prémio “Menção Honrosa”, no passado dia três 
de dezembro, em Leiria. -----------------------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO SETE – COMANDO TERRITORIAL DE FARO DA GUARDA 

NACIONAL REPUBLICANA – APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS E DESPEDIDA 

DO CORONEL CARLOS JORGE DOS SANTOS SILVA GOMES, AO CESSAR 

FUNÇÕES NAQUELE COMANDO: – Foi apresentado o ofício número sete mil 

trezentos e setenta e quatro, datado de seis de dezembro do corrente ano, 

procedendo à Apresentação de cumprimentos e despedida do Coronel 

Carlos Jorge dos Santos Silva Gomes, ao cessar funções naquele 

Comando. ---------------------------------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO OITO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO UM – FREGUESIA DE ROGIL – 
OUTUBRO/NOVEMBRO DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email 

datado de dezasseis de dezembro do corrente ano, enviando relatório 

respeitante aos meses de outubro e novembro do ano em curso e 

solicitando a transferência de verba, referente a diversas obras efetuadas 

naquela freguesia. ---------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número dez mil cento e cinquenta e dois, datada de dezanove 

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

Humanos e, do parecer do respetivo chefe de divisão constante no 

movimento MGD e, deliberou por unanimidade, transferir uma verba no 

montante total de doze mil duzentos e setenta e quatro euros e doze 

cêntimos. ----------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO DOIS – FREGUESIA DE BORDEIRA – 
REQUALIFICAÇÃO DA EX-ESCOLA PRIMÁRIA DA VILARINHA: – Foi apresentado 
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o email datado de catorze de dezembro do corrente ano, enviando relatório 

e solicitando a transferência de uma verba, no montante de cinco mil 

seiscentos e doze euros e setenta e seis cêntimos, referente a obras de 

manutenção e conservação da ex-Escola Primária da Vilarinha. -------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número dez mil cento e setenta e nove, datada de vinte de 

dezembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos e do parecer do respetivo chefe de divisão constante no 

movimento MGD e, deliberou, por unanimidade, transferir a verba 

solicitada, no montante de cinco mil seiscentos e doze euros e setenta e 

seis cêntimos. ------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ODECEIXE – OBRAS DE 

MELHORAMENTO NO JARDIM DE INFÂNCIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 

email datado de catorze de dezembro do corrente ano, enviando relatório e 

solicitando a transferência de uma verba, no montante de oito mil 

oitocentos e vinte e quatro euros e trinta e quatro cêntimos, referente a 

“Obras de melhoramento do Jardim Infância de Odeceixe”. -----------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número dez mil cento e noventa e um, datada de vinte de 

dezembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos e do parecer do respetivo chefe de divisão constante no 

movimento MGD e, deliberou, por unanimidade, transferir a verba 

solicitada, no montante de oito mil oitocentos e vinte e quatro euros e trinta 

e quatro cêntimos. ---------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO QUATRO – FREGUESIA DE ODECEIXE – 
RENOVAÇÃO URBANA – LARGO DOS BOMBEIROS E ENVOLVENTES: – Foi 

apresentado o email datado de dois de dezembro do corrente ano, 

enviando relatório e solicitando a transferência de uma verba, no montante 

de seis mil quinhentos e oitenta e três euros e seis cêntimos, referente à 

“Renovação Urbana Largo dos Bombeiros e Envolventes - Odeceixe”. --  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número nove mil novecentos e cinquenta e um, datada de doze 

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

Humanos e do parecer do respetivo chefe de divisão constante no 

movimento MGD e, deliberou, por unanimidade, transferir uma verba no 

montante total de quatro mil setecentos e quarenta e dois euros e setenta e 
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dois cêntimos, por quanto ter sido atribuído como apoio ao projeto a verba 

limite de vinte e cinco mil euros. -----------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO CINCO – FREGUESIA DE ODECEIXE – ENVIO DE 

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS - FEVEREIRO A OUTUBRO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de dois de dezembro do 

corrente ano, enviando relatórios trimestrais e respetivas folhas de obra 

referente ao período de fevereiro a outubro de dois mil e dezasseis. ----  

A Câmara tomou conhecimento dos relatórios, bem como do teor das 

informações números nove mil novecentos e trinta e um, nove mil 

novecentos e trinta e oito e nove mil novecentos e quarenta e sete, ambas 

de doze de dezembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, assim como do parecer do respetivo chefe de divisão 

constante no movimento MGD e deliberou, por unanimidade, conforme a 

seguir se indica:-------------------------------- Relatório 

trimestral (fevereiro, março e abril de dois mil e dezasseis): - transferir a 

verba no montante total de mil seiscentos e trinta e dois euros e noventa e 

dois cêntimos, referente a despesas efetuadas no âmbito do domínio 

“Conservação de Caminhos Municipais”. ------------------------  

As restantes despesas apresentadas enquadram-se no âmbito das 

transferências fixas mensais dos respetivos domínios.-------------- 

- Relatório trimestral (maio, junho e julho de dois mil e dezasseis): - 

transferir a verba no montante total de quatro mil cento e setenta e três 

euros e oitenta cêntimos, sendo dois mil e quinhentos euros referente ao 

domínio “Obras de Conservação e Manutenção do Moinho de Odeceixe” 
(limite máximo atribuído) e mil seiscentos e setenta e três euros e oitenta 

cêntimos referente ao domínio “Conservação de Caminhos Municipais”. --  

- Relatório trimestral (agosto, setembro e outubro de dois mil e dezasseis): 

- transferir a verba no montante total de mil duzentos e noventa euros e 

cinquenta e seis cêntimos, referente a despesas efetuadas no âmbito do 

domínio “Conservação de Caminhos Municipais”.------------------

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

As restantes despesas apresentadas enquadram-se no âmbito das 

transferências fixas mensais dos respetivos domínios. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO SEIS – FREGUESIA DE ODECEIXE – OBRAS NA 

RUA DA CHARNECA – ODECEIXE: – Foi apresentado o ofício número 

dezasseis, datado de treze de novembro do corrente ano, enviando 

relatório e solicitando a transferência de uma verba, no montante de vinte 
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mil duzentos e cinquenta e sete euros e vinte e oito cêntimos, referente à 

pavimentação em calçada da Rua da Charneca em Odeceixe. ---------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número nove mil quinhentos e vinte e dois, datada de trinta de 

novembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos e do parecer do respetivo chefe de divisão constante no 

movimento MGD e, deliberou, por unanimidade, transferir a verba 

solicitada, no montante total de vinte mil duzentos e cinquenta e sete euros 

e vinte e oito cêntimos. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO SETE – FREGUESIA DE ODECEIXE – 
CONSERVAÇÃO DE CAMINHOS MUNICIPAIS: – Foi apresentado o ofício número 

catorze, datado de dez de novembro do corrente ano, enviando relatório e 

solicitando a transferência de uma verba, no montante de mil setecentos e 

noventa e três euros, referente a conservação de caminhos municipais 

naquela freguesia. ---------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número nove mil noventa e seis, datada de catorze de 

novembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos e do parecer do respetivo chefe de divisão constante no 

movimento MGD e, deliberou, por unanimidade, transferir a verba 

solicitada, no montante total de mil setecentos e noventa e três euros. ---  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO OITO – FREGUESIA DE ALJEZUR – MÊS DE 

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

vinte e três de dezembro do corrente ano, enviando relatório e respetivas 

folhas de obra referente ao mês de dezembro de dois mil e dezasseis. ---  

No âmbito do teor constante na informação número dez mil duzentos e 

oitenta e um, datada de vinte e três de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo 

Chefe de Divisão, constante no movimento MGD, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba solicitada, no montante de vinte e quatro 

mil novecentos e dez euros, ao abrigo do Contrato de Delegação de 

Competências estabelecido. ---------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 

MENSAL REFERENTE A NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi 

apresentado o email datado de nove de dezembro do corrente ano, 
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enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente ao passado 

mês de novembro, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia. -------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número dez mil 

e quatro, datada de catorze de dezembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma. ---------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ODECEIXE – RELATÓRIO 

MENSAL REFERENTE A NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi 

apresentado o email datado de dois de dezembro do corrente ano, 

enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente ao passado 

mês de novembro, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia. -------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número nove 

mil e novecentos e cinquenta, datada de doze de dezembro do corrente 

ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 

respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 

MENSAL REFERENTE A NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi 

apresentado o email datado de cinco de dezembro do corrente ano, 

enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente ao passado 

mês de novembro, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia. -------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número nove 

mil e novecentos e oitenta e sete, datada de treze de dezembro do corrente 

ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 

respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE PONTO QUATRO – FREGUESIA DE BORDEIRA – 
RELATÓRIO MENSAL REFERENTE A NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi 

apresentado o email datado de sete de dezembro do corrente ano, 

enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente ao passado 

mês de novembro, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia. -------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número nove 

mil novecentos e noventa e quatro, datada de catorze de dezembro do 

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

parecer do respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. ------  
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UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA: --  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – PROTEL E 

ANIMAÇÃO DE RUA/ROTA JOVEM “CAMINHADA NÉON”: – Foi apresentado o 

email datado de onze de outubro do corrente ano, solicitando a 

transferência de verba ao abrigo dos apoios financeiros para o ano de dois 

mil e dezasseis, para fazer face a despesas inerentes ao Programa PROTEL 

(Programa de Ocupação de Tempos Livres para Desempregados), no 

montante de quatro mil seiscentos e vinte e um euros e ao “Programa 
Animação de Verão e Natal” (Animação de Rua/Rota Jovem "Caminhada 
Néon”, no montante de novecentos e nove euros e cinquenta e seis 
cêntimos. ----------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número oito mil duzentos e 

noventa e oito, datada de dezanove de outubro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo Chefe de 

Divisão, constante no movimento MGD, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, como a seguir se indica: -------------------------  

PROGRAMA PROTEL – transferir a verba de mil trezentos e vinte e seis euros, 

não considerando a verba solicitada para máquinas e viaturas, no valor de 

três mil duzentos e noventa e cinco euros, por a natureza destes trabalhos 

se enquadrar no âmbito do Acordo de Execução em vigor com aquela 

Junta de Freguesia. --------------------------------------  

PROGRAMA ANIMAÇÃO DE VERÃO – transferir a verba solicitada no valor de 

novecentos e nove euros e cinquenta e seis cêntimos. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO DOIS – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 

MENSAL DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email 

datado de doze de setembro do corrente ano, solicitando a transferência de 

verba ao abrigo dos apoios financeiros para o ano de dois mil e dezasseis, 

para fazer face a despesas inerentes ao Programa PROTEL (Programa de 

Ocupação de Tempos Livres para Desempregados), no montante de cinco 

mil novecentos e setenta e três euros e ao “Programa Animação de Verão 
e Natal”, no montante de mil cento e noventa e nove euros e trinta 

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

No âmbito do teor constante na informação número sete mil novecentos e 

cinco, datada de quatro de outubro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo Chefe de 

Divisão, constante no movimento MGD, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, como a seguir se indica: -------------------------  
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PROGRAMA PROTEL – transferir a verba de mil oitocentos e cinquenta e oito 

euros, não considerando a verba solicitada para máquinas e viaturas, no 

valor de quatro mil cento e quinze euros, por a natureza dessas despesas 

se enquadrar no âmbito do Acordo de Execução em vigor com aquela 

Junta de Freguesia. --------------------------------------  

PROGRAMA ANIMAÇÃO DE VERÃO – transferir a verba no valor de mil cento e 

noventa e nove euros e trinta cêntimos. ------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 

MENSAL REFERENTE A SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi 

apresentado o email datado de sete de outubro do corrente ano, enviando 

ofício número duzentos e quarenta e cinco/IA, de seis de outubro do 

corrente ano, da Junta de Freguesia de Aljezur, solicitando a transferência 

de uma verba no montante de dois mil seiscentos e setenta e quatro euros, 

ao abrigo dos apoios financeiros para o ano de dois mil e dezasseis e 

referente ao mês de setembro. -------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número oito mil e trezentos, 

datada de dezanove de outubro do corrente ano, da Divisão Administrativa 

e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir 

apenas a importância de oitocentos e oitenta e quatro euros, não 

considerando outras despesas, por se enquadrarem no âmbito do Acordo 

de Execução em vigor com aquela Junta de Freguesia. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO QUATRO – FREGUESIA DE ALJEZUR – PROTEL 

DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o ofício número duzentos e 

sessenta e quatro/IA, datado de dezanove de outubro do corrente ano, 

apresentando exposição da Junta de Freguesia de Aljezur e solicitando o 

reembolso de despesas, no âmbito do programa PROTEL/dois mil e 

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

No âmbito do teor constante na informação número nove mil quatrocentos 

e oitenta e um, datada de vinte e nove de novembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo 

Chefe de Divisão, constante no movimento MGD, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir uma verba de cento e noventa e sete euros e 

quarenta e cinco cêntimos, não considerando o valor da roçadoura, por se 

considerar que esta despesa, se enquadra no âmbito do Acordo de 

Execução em vigor com aquela Junta de Freguesia. ----------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO CINCO – FREGUESIA DE ODECEIXE – OBRAS NO 

ARMAZÉM DA JUNTA DE FREGUESIA: – Foi apresentado o email datado de 
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nove de dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 

verba, no montante de mil novecentos e treze euros e noventa e quatro 

cêntimos, ao abrigo dos apoios financeiros para o ano de dois mil e 

dezasseis, destinada a fazer face a despesas inerentes a obras de 

melhoramentos no armazém da Junta de Freguesia. ----------------  

No âmbito do teor constante na informação número dez mil e nove, datada 

de catorze de dezembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos e do parecer do respetivo Chefe de Divisão, constante 

no movimento MGD e, atendendo ao esclarecimento adicional prestado 

pela Junta de Freguesia de Odeceixe, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir o valor de mil novecentos e treze euros e noventa e 

quatro cêntimos. -----------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO SEIS – FREGUESIA DE ODECEIXE – SINALÉTICA 

DIRECIONAL NA VILA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o email datado de 

nove de dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 

verba no montante de vinte e sete mil e quarenta e quatro euros e um 

cêntimo, ao abrigo dos apoios financeiros para o ano de dois mil e 

dezasseis, destinada a fazer face a despesas inerentes ao programa 

“Sinalética direcional na Vila de Odeceixe”. ---------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dez mil e onze, datada 

de catorze de dezembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos e do parecer do respetivo Chefe de Divisão, constante 

no movimento MGD, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para 

a Junta de Freguesia de Odeceixe a importância de dezasseis mil e 

quinhentos euros, por ser apenas este o valor considerado elegível, no 

âmbito do referido programa. --------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO SETE – FREGUESIA DE BORDEIRA – ROTAS 

TEMÁTICAS DA FREGUESIA: – Foi apresentado o email datado de catorze de 

dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba, no 

montante de vinte e nove mil novecentos e noventa e nove euros e setenta 

cêntimos, ao abrigo dos apoios financeiros para o ano de dois mil e 

dezasseis, destinada a fazer face a despesas inerentes ao projeto “Rotas 
Temáticas da Freguesia”. ----------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dez mil cento e 

setenta, datada de dezanove de dezembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo Chefe de 

Divisão, constante no movimento MGD, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Bordeira a 

importância solicitada, no montante de vinte e nove mil novecentos e 

noventa e nove euros e setenta cêntimos, valor este aprovado no âmbito 

do referido programa. -------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO OITO – FREGUESIA DE ALJEZUR – MÊS DE 

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

vinte e três de dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de 

verba ao abrigo dos apoios financeiros para o ano de dois mil e dezasseis, 

para fazer face a despesas inerentes ao “Programa Animação de Verão e 
Natal”, no montante de três mil e trinta e oito euros e setenta e quatro 

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

No âmbito do teor constante na informação número dez mil duzentos e 

setenta e oito, datada de vinte e três de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo 

Chefe de Divisão, constante no movimento MGD, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba solicitada, no montante de três mil e trinta 

e oito euros e setenta e quatro cêntimos. -----------------------  

UM PONTO CINCO – MANUEL DUARTE – INFORMA QUE ACEITA VENDER O PRÉDIO, 

SITO NA RUA “25 DE ABRIL”, NÚMERO QUARENTA E NOVE, EM ALJEZUR, PELO 

VALOR PROPOSTO PELA CÂMARA MUNICIPAL, FICANDO O MESMO DESOCUPADO 

ATÉ VINTE E OITO DE FEVEREIRO: – No seguimento da deliberação de vinte e 

dois de novembro transato, foi apresentada a carta datada de doze de 

dezembro em curso, em que o Senhor Manuel Duarte vem informar que 

aceita vender o prédio de sua propriedade, sito na Rua “25 de Abril”, 
número quarenta e nove, em Aljezur, inscrito na matriz sob o artigo dois 

mil setecentos e setenta e nove e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o número três mil quinhentos e quarenta e três, pelo 

valor de cento e sessenta mil euros, ficando o mesmo desocupado até 

vinte e oito de fevereiro do próximo ano. ------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir o imóvel, de acordo com a 

sua deliberação de vinte e dois de novembro do ano em curso, pelo valor 

de cento e sessenta mil euros, para demolição e integração do espaço no 

projeto de requalificação pública da Rua “25 de Abril”. --------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar que aceita a desocupação 

do imóvel até ao dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezassete e que 

a escritura será celebrada no início do próximo ano. ----------------  

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

DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi presente o Resumo Diário da 

Tesouraria do dia vinte e três de dezembro de dois mil e dezasseis, do 

qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações 

Orçamentais um saldo de um milhão quatrocentos e sessenta e dois mil 

setecentos e quinze euros e oitenta e dois cêntimos e em Operações não 

Orçamentais um saldo de cento e sessenta mil trezentos e sessenta e sete 

euros e quarenta e três cêntimos. -----------------------------  
DOIS PONTO DOIS – NOVO BANCO, SA – CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – 
RATIFICAÇÃO: – Foi apresentada a carta datada de vinte e oito de novembro 

do corrente ano, informando que o Novo Banco, S.A irá transferir a conta 

deste Município para a Agência de Lagos. -----------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, efetuado no dia cinco do mês de dezembro em 

curso, na aplicação informática MGD, o qual determinou o encerramento da 

conta em causa e a sua transferência para a Caixa Agrícola. ----------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – HUBEL – INDÚSTRIA DA ÁGUA, AMBIENTE E OBRAS PÚBLICAS, SA – 
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS EM ALJEZUR – COVATO – PEDIDO DE 

LIBERAÇÃO PARCIAL DA CAUÇÃO, AO ABRIGO DO DECRETO-LEI NÚMERO 

CENTO E NOVENTA BARRA DOIS MIL E DOZE, DE VINTE E DOIS DE AGOSTO: – 
No âmbito do teor constante na informação número nove mil oitocentos e 

cinquenta e seis, datada de sete de dezembro do corrente ano, do 

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

unanimidade, proceder à redução de trinta porcento do valor total da 

caução, como a seguir se indica: seguro caução número 0080.10.004355, 

emitido pela AXA, em seis de junho de dois mil e catorze, no valor de 

seiscentos e vinte e quatro euros e garantia bancária número dois mil e 

quinze ponto zero quatro mil quatrocentos e três, emitida pela 

LISGARANTE, em quatro de agosto de dois mil e quinze, no valor de 

seiscentos e vinte e quatro euros. ----------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – FLORINDO & DUARTE, LDA. – CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉTICA EM 

PRAIA DO MONTE CLÉRIGO: – Foi apresentada a exposição de Florindo & 

Duarte, Lda, referente ao pedido de informação prévia para construção de 
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uma fossa sética, sita em Praia do Monte Clérigo, o qual foi alvo de 

indeferimento, por parte desta Câmara Municipal. ------------------  

No âmbito do teor constante na informação número duzentos e 

cinquenta/FA barra dois mil e dezasseis, datada de treze de dezembro, do 

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

unanimidade, indeferir a pretensão da requerente. -----------------  

Não obstante, atendendo que se trata de um apoio de praia, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, informar que irá diligenciar reuniões, quer com 

a CCDR Algarve, quer com a APA Algarve, no sentido de reanalisar esta 

problemática. -------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – MOVILOP – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO, EM LOTEAMENTO ROGIL NORTE – NÚMERO 

CINCO: – Foi apresentada a carta em que MOVILOP – Imobiliária e 

Construção Civil, Lda, na qualidade de proprietária do lote número cinco, 

sito no Loteamento Rogil Norte, vem informar que pretende dar inicio aos 

trabalhos de construção referentes a um edifício habitacional, no local 

acima identificado, solicitando para o efeito a renovação do Alvará de 

Licença de Construção número cento e noventa e sete barra dois mil e 

oito, de onze de setembro, por um período de trezentos e sessenta dias. -  

No âmbito do teor constante na informação número duzentos e quarenta e 

cinco/FA barra dois mil e dezasseis, datada de sete de dezembro, do 

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

unanimidade, manifestar a intensão de declarar a caducidade do Alvará de 

Licença de Construção número cento e noventa e sete barra dois mil e 

oito, de onze de setembro. ---------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada que poderá 

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

cento e vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. --------  
DOIS PONTO TRÊS – PAULA CRISTINA GOMES GALVÃO E PETRUS CORNELIS DE 

HAAS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA AMPLIAÇÃO/LEGALIZAÇÃO – 
TURISMO NO ESPAÇO RURAL – MONTE RUIVO – ALFAMBRAS: – Foi apresentado 

o requerimento em que Paula Cristina Gomes Galvão e Petrus Cornelis de 

Haas, na qualidade de promitentes compradores de quatro prédios rústicos 

sitos em Monte Ruivo, da freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, 

vêm solicitar informação prévia quanto à possibilidade de levar a efeito a 

legalização da ampliação de uma habitação existente no local, bem como 

de um edifício complementar (anexo), sitos no local acima identificado, 
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visto que pretendem afetar o conjunto a Turismo no Espaço Rural, na 

modalidade de “Casas de Campo”. ----------------------------  

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

de acordo com o teor constante na informação número duzentos e 

cinquenta e sete/FA barra dois mil e dezasseis, datada de dezanove de 

dezembro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. ----------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, 
SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 
 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – 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 

SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – 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 novembro de dois mil e 

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

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

e nove euros e setenta e um cêntimos, relativa ao mês em causa, de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
UM PONTO DOIS – CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO DOS SANTOS – 
RENOVAÇÃO DO APOIO À UTENTE VANESSA RIBEIRO: – Foi apresentado o 

ofício número quatrocentos e setenta e sete, datado de doze de dezembro 

do corrente ano, enviando relatório atualizado das condições sócio 

económicas do agregado familiar da utente Vanessa Ribeiro e solicitar a 

renovação do apoio atribuído pelo Município de Aljezur. -------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, renovar o apoio financeiro 

assumindo o pagamento integral do valor do passe em carreira de 

transporte público entre Odeceixe/Aljezur/Odeceixe, durante o ano de dois 

mil e dezassete, devendo a Instituição compatibilizar os respetivos 

horários. O apoio ora aprovado é atribuído ao Centro de Assistência Social 

Lucinda Anino dos Santos, devendo esta Instituição solicitar mensalmente, 

o reembolso à Câmara Municipal, mediante apresentação dos respetivos 

documentos de despesa. -----------------------------------  
UM PONTO TRÊS – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – CONFERÊNCIA DE SANTA 

TERESINHA DO MENINO JESUS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – CABAZES DE NATAL A 

DISTRIBUIR ÀS FAMÍLIAS CARENCIADAS: – Foi apresentada a carta datada de 

catorze de dezembro do corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio 

financeiro, destinado a fazer face a despesas inerentes ao apoio a prestar 

a famílias carenciados do Município, no Natal dois mil e dezasseis. -----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 

montante de setecentos e cinquenta euros. ----------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar relatório da aplicação 

financeira do subsídio agora atribuído. -------------------------  

UM PONTO QUATRO – PROTEL “VIDA ATIVA – DOIS MIL E DEZASSETE”: – No âmbito 

do teor constante na informação número dez mil cento e trinta e dois, 

datada de dezasseis de dezembro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar as Normas do Programa Protel “Vida Ativa – dois mil 

e dezassete”, cujos documentos depois de rubricados ficam anexos à 

presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------  
DOIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – OFERTA DOS MANUAIS E CADERNOS DE ATIVIDADES A TODOS 

OS ALUNOS DO SEGUNDO E TERCEIRO CICLOS DO ENSINO BÁSICO, DO 

CONCELHO DE ALJEZUR PARA O ANO LETIVO DE DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS 

MIL E DEZASSETE: – No âmbito do teor constante na informação número dez 

mil trinta e três, datada de quinze de dezembro do corrente ano, da Divisão 

de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder ao reembolso total das despesas comprovadamente 

tidas com a aquisição dos manuais e cadernos de atividades, por parte dos 

agregados familiares dos alunos com Necessidades Educativas Especiais.  
DOIS PONTO DOIS – OFERTA DE MANUAIS E CADERNOS DE ATIVIDADES PARA O 

ANO LETIVO DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZASSETE: – No âmbito da 
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deliberação anterior, foram apresentados os pedidos de apoio feitos pelos 

encarregados de educação dos alunos a seguir identificados: ---------  

DOIS PONTO DOIS PONTO UM – NUNO LANGER: – No âmbito do teor constante na 

informação número dez mil cento e quarenta e quatro, datada de dezasseis 

de dezembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento e, uma vez que o pedido de apoio para a obtenção de 

manuais escolares, feito pelo encarregado de educação do aluno, Nuno 

Luís dos Santos Norte Pereira Langer, beneficiário do escalão A, 

contempla manuais totalmente enquadráveis na ação social escolar, que 

deveriam obrigatoriamente ter sido fornecidos e/ou financiados pelo 

Agrupamento de Escolas de Aljezur, se tivessem sido solicitados, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de reembolsar o 

valor de quarenta e quatro euros e vinte cêntimos, correspondente ao valor 

despendido na aquisição dos cadernos de atividades. ---------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO DOIS – MARIA ESTEVES: – No âmbito do teor constante na 

informação número dez mil cento e quarenta e seis, datada de dezasseis 

de dezembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento e, uma vez que o pedido de apoio para a obtenção de 

manuais escolares, feito pelo encarregado de educação da aluna, Maria 

Miguel Ribeiro Esteves, beneficiária do escalão A, contempla manuais 

totalmente enquadráveis na ação social escolar, que deveriam 

obrigatoriamente ter sido fornecidos e/ou financiados pelo Agrupamento de 

Escolas de Aljezur, se tivessem sido solicitados, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de reembolsar o valor de sessenta e 

cinco euros e cinquenta e três cêntimos, correspondente ao valor 

despendido na aquisição dos cadernos de atividades. ---------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO TRÊS – DIOGO FILIPE INÊS: – No âmbito do teor constante 

na informação número dez mil duzentos e dez, datada de vinte e um de 

dezembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento e, uma vez que o pedido de apoio para a obtenção de 

manuais escolares, feito pelo encarregado de educação do aluno, Diogo 

Filipe Dias Inês, beneficiário do escalão B, contempla manuais 

enquadráveis na ação social escolar, que deveriam parcialmente ter sido 

fornecidos e/ou financiados pelo Agrupamento de Escolas de Aljezur, se 

tivessem sido solicitados, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 

a intenção de reembolsar o valor total de cento e noventa e três euros e 
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vinte e cinco cêntimos, correspondente ao valor despendido na aquisição 

de manuais e cadernos de atividades. --------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO QUATRO – JANIK HAAG: – No âmbito do teor constante na 

informação número dez mil duzentos e vinte e quatro, datada de vinte e um 

de dezembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento e, uma vez que o pedido de apoio para a obtenção de 

manuais escolares, feito pelo encarregado de educação do aluno, Janik 

Haag, beneficiário do escalão B, contempla manuais enquadráveis na ação 

social escolar, que deveriam parcialmente ter sido fornecidos e/ou 

financiados pelo Agrupamento de Escolas de Aljezur, se tivessem sido 

solicitados, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de 

reembolsar o valor total de cento e vinte e nove euros e quarenta e quatro 

cêntimos, correspondente ao valor despendido na aquisição de manuais e 

cadernos de atividades. ------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO CINCO – ANA MARGARIA CONSTÂNCIO: – No âmbito do teor 

constante na informação número dez mil duzentos e vinte e cinco, datada 

de vinte e um de dezembro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento e, uma vez que o pedido de 

apoio para a obtenção de manuais escolares, feito pelo encarregado de 

educação da aluna, Ana Margaria Batista Constâncio, beneficiária do 

escalão B, contempla manuais enquadráveis na ação social escolar, que 

deveriam parcialmente ter sido fornecidos e/ou financiados pelo 

Agrupamento de Escolas de Aljezur, se tivessem sido solicitados, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de reembolsar o 

valor total de cento e cinquenta e um euros e oitenta e dois cêntimos, 

correspondente ao valor despendido na aquisição de manuais e cadernos 

de atividades. ------------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO SEIS – DANIELA NÓBREGA SOARES: – No âmbito do teor 

constante na informação número dez mil duzentos e vinte e seis, datada de 

vinte e um de dezembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento e, uma vez que o pedido de apoio para a 

obtenção de manuais escolares, feito pelo encarregado de educação da 

aluna, Daniela Nóbrega Soares, beneficiária do escalão B, contempla 

manuais enquadráveis na ação social escolar, que deveriam parcialmente 

ter sido fornecidos e/ou financiados pelo Agrupamento de Escolas de 

Aljezur, se tivessem sido solicitados, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de reembolsar o valor total de cento e 
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vinte e seis euros e quarenta e um cêntimos, correspondente ao valor 

despendido na aquisição de manuais e cadernos de atividades. --------  

DOIS PONTO DOIS PONTO SETE – MARCO ANDRÉ CUSTÓDIO: – No âmbito do teor 

constante na informação número dez mil duzentos e trinta, datada de vinte 

e um de dezembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento e, uma vez que o pedido de apoio para a 

obtenção de manuais escolares, feito pelo encarregado de educação do 

aluno, Marco André Alves Custódio, beneficiário do escalão A, contempla 

manuais totalmente enquadráveis na ação social escolar, que deveriam 

obrigatoriamente ter sido fornecidos e/ou financiados pelo Agrupamento de 

Escolas de Aljezur, se tivessem sido solicitados, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de reembolsar o valor de vinte e sete 

euros e vinte e um cêntimos, correspondente ao valor despendido na 

aquisição de um Bloco Pedagógico. ---------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALJEZUR E A CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO 

SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DA INFÂNCIA DO ROGIL, PARA A 

REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - COMPONENTE SOCIO EDUCATIVA E PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 

PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 

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

“PROPOSTA -------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A CASA DA CRIANÇA 

DO ROGIL – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DA 

INFÂNCIA DO ROGIL, PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E 

EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ–ESCOLAR – COMPONENTE SOCIO EDUCATIVA E PROGRAMA 

DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO -----------------------------------------  

O protocolo entre o Município de Aljezur e a Casa da Criança do Rogil 

para o desenvolvimento de respostas socio educativas no concelho de 

Aljezur teve a sua última revisão em dois mil e quinze. Prevê a cláusula 

quinta que, a sua revisão possa ocorrer em qualquer altura, por acordo 

entre as partes. -----------------------------------------  

A presente proposta decorre assim do pedido de revisão, apresentado pela 

Casa da Criança do Rogil em maio de dois mil e dezasseis, sustentada na 

necessidade de rever as transferências do município relativas à prestação 

dos serviços, bem como a clara definição dos mesmos tal como atualmente 
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estão a ser disponibilizados às famílias, de forma mais ampla e alargada 

do que o modelo protocolado entre o Estado e as autarquias locais, no que 

respeita à componente socio educativa da educação pré-escolar. ------  

De facto, as necessidades das famílias do concelho foram-se alterando 

por via da alteração do contexto económico local, com custos para a 

instituição que tem vindo a assumir o aumento dos custos por criança das 

respostas socio educativas, de modo a corresponder às reais necessidades 

das famílias. Tendo em conta que o turismo se tem vindo a afirmar como a 

atividade económica dominante, geradora de empregos e de investimento, 

por si só é um fator determinante na organização da vida familiar, 

sobretudo para as famílias com atividade na área e que justifica a 

necessidade de compatibilizar a oferta dos serviços de apoio à família em 

moldes ajustados à procura. --------------------------------  

Sustenta-se ainda a necessidade de revisão, no modelo de financiamento 

das mesmas assente na responsabilidade repartida entre o Estado, as 

Autarquias e as Famílias, como plasmado nos programas e acordos em 

vigor, designadamente o Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar e o Programa de Generalização do Fornecimento 

de Refeições Escolares aos Alunos do primeiro ciclo do Ensino Básico. --  

Um – O Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar define duas componentes para este nível de educação: --------  

A componente educativa, assegurada pela Administração central e gratuita 

para as famílias; -----------------------------------------  

A componente de apoio à família, que compreende os serviços de 

alimentação e as atividades de animação socio educativa, em função das 

necessidades das famílias, a ser concretizada pelas autarquias e cujo 

financiamento é repartido entre o Estado, as autarquias e as famílias, do 

seguinte modo: ------------------------------------------  

ESTADO/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: -----------------------------  

Alimentação (Criança/mês) – trinta e um euros e noventa e nove cêntimos;  

Complemento de horário (Criança/mês) - trinta euros e noventa e nove 

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

Compensação complementar/sala – até setecentos e seis euros e vinte e 

um cêntimos. -------------------------------------------  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL: -------------------------------------  

- Garante o fornecimento de refeições às crianças que frequentam os 

estabelecimentos de educação pré-escolar; ---------------------  



REUNIÃO DE 27.12.16 

Pág.  24 

Contrata e assume os vencimentos do pessoal responsável pelo 

desenvolvimento de atividades de alimentação e animação socio educativa;  

FAMÍLIAS: ----------------------------------------------   

Alimentação (Criança/mês) – De acordo com o Decreto-Lei número 

cinquenta e cinco barra dois mil e nove, de dois de março -----------  

Complemento de horário (Criança/mês) - De acordo com o Despacho 

número trezentos barra noventa e sete, de nove de setembro. ---------  

Dois – O Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do primeiro ciclo do Ensino Básico define igualmente 

o seu modelo de financiamento obedecendo ao modelo de 

responsabilidade repartida entre o Estado, as autarquias e as famílias do 

seguinte modo: ------------------------------------------  

ESTADO - até cinquenta e oito cêntimos, por refeição/aluno; ----------  

AUTARQUIAS -  --- até cinquenta e oito cêntimos, por refeição/aluno, mais o   

valor da refeição aos alunos subsidiados pela Ação Social Escolar; -----  

FAMÍLIAS - um euros e quarenta e seis cêntimos/refeição. ------------  

Em ambos os Programas está prevista a possibilidade de as autarquias 

protocolarem os serviços com outras entidades tais como escolas de 

segundo e terceiro ciclo ou outras. ----------------------------  

Três – No âmbito do Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social, 

subscrito entre Estado, ANMP, ANAFRE, UIPSS, UMP e UM, os Municípios 

comprometeram-se a “criar condições para o desenvolvimento da 
estratégia de cooperação entre as instituições do setor social que 
prossigam fins de solidariedade social, a Administração Central do Estado 
e as Administrações Regional e Local” (…) “promovendo a celebração de 
protocolos e acordos, no respeito pelas competências de cada parte, cujo 
âmbito poderá ser definido em função do tipo de serviços e equipamentos 
da área geográfica abrangida ou da especificidade das instituições”. O 
documento define como Áreas Estratégicas de Intervenção: ----------  

- Educação pré-escolar; ----------------------------------  

- Educação especial; -------------------------------------  

- Apoio a pessoas com deficiência e a pessoas com doença mental; ----  

- Apoio aos idosos e/ou outros grupos vulneráveis, especialmente os 

grandes dependentes e as pessoas em convalescença, quer se encontrem 

no domicilio quer em equipamentos sociais; ---------------------  

- Apoio a crianças e jovens vítimas de maus tratos, abandono, ou que se 

encontrem em situação de risco; -----------------------------  
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- Apoio e tratamento a toxicodependentes; ----------------------  

- Apoio e tratamento de pessoas infetadas com o vírus HIV; ----------  

- Apoio a famílias carenciadas e à implementação do RSI (antigo 

rendimento mínimo garantido); -------------------------------  

- Promoção de iniciativas de emprego e de desenvolvimento local. -----  

Quatro – Tem sido uma das linhas orientadoras da Política Educativa deste 

município, que o investimento em equipamentos educativos e serviços 

socio educativos, sejam orientados para níveis de qualidade elevados. Uma 

outra linha orientadora é que a Educação se articule e enquadre nos 

objetivos do Desenvolvimento Social do concelho, pelo que a aposta em 

equipamentos e serviços devem dar resposta à conciliação entre o trabalho 

e a vida familiar, como parte da estratégia do desenvolvimento de um 

concelho amigo das famílias. --------------------------------  

O calendário letivo bem como o horário de funcionamento dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar não se ajustam às 

necessidades das famílias, tanto mais que o tecido económico do concelho 

se tem vindo a especializar no produto Turismo e outras atividades 

complementares e subsidiárias (restauração, hotelaria, comércio, serviços, 

…), cujo funcionamento é incompatível com a disponibilidade das famílias 
para assegurarem a guarda dos seus filhos, fora dos períodos e horários 

constantes no calendário escolar e letivo. -----------------------  

São os serviços de apoio à família, complementares das atividades 

escolares e educativas, que têm de se adequar à realidade económica e 

social do concelho e não o inverso. ---------------------------  

Na observância dos objetivos da política de desenvolvimento social do 

concelho de Aljezur e o enquadramento dado pelos compromissos 

assumidos entre o Estado e a ANMP, e entre estes e os representantes 

das instituições do setor social, o Município de Aljezur estabeleceu com a 

Casa da Criança do Rogil um protocolo com vista a assegurar a 

alimentação e o complemento de horário das crianças da educação pré-

escolar e o fornecimento de refeições escolares aos alunos do primeiro 

ciclo do ensino básico do concelho. ---------------------------  

Cinco – Importa agora que os parceiros revejam e clarifiquem os termos do 

protocolo, tendo por base o Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar e o Programa de Generalização do Fornecimento 

de Refeições Escolares aos Alunos do primeiro ciclo do Ensino Básico, 

nomeadamente no que diz respeito aos serviços previstos e financiados 
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entre o Estado, o Município e as Famílias e o que de facto estão hoje a ser 

os serviços disponibilizados, com períodos diários de funcionamento mais 

alargados e ao longo de doze meses, disponíveis em permanência entre as 

sete horas e quarenta e cinco minutos e as dezanove hora e quinze 

minutos, o que garante às famílias o acompanhamento e a alimentação dos 

seus filhos mesmo quando os estabelecimentos educativos não conseguem 

assegurar o seu normal funcionamento. É vontade deste Município manter 

a disponibilização permanente das respostas socio educativos para a 

educação pré-escolar, para além do serviço mínimo previsto e 

comparticipado pelo Estado, mas que são os que se ajustam às reais 

necessidades das famílias do concelho. ------------------------  

É ainda vontade deste Município que as atividades de animação socio 

educativa decorram em espaço diverso do jardim-de-infância, de modo a 

evitar que as crianças que frequentam as atividades de complemento de 

horário permaneçam no mesmo espaço das atividades educativas e 

possam fruí-las num outro espaço, com recursos e propostas diversas, 

com intencionalidade educativa informal, no que o município considera ser 

um dos princípios da qualidade da oferta para as crianças que as 

frequentam e em consonância com as orientações para a «Organização da 

Componente de Apoio à Família» do Ministério da Educação (março de 

dois mil e dois). -----------------------------------------  

Assim, tendo já decorrido várias reuniões de trabalho entre as partes e 

sido analisados todos os acordos e regulamentos subscritos pelo município 

de Aljezur nestas matérias, bem como a legislação complementar que 

regula a atribuição de benefícios no âmbito da ação social escolar e os 

valores dos apoios financeiros transferidos da administração central para 

os programas em causa, proponho: ---------------------------  

UM – Que se aprove o Protocolo de Cooperação entre o Município de 

Aljezur e a Casa da Criança do Rogil – Associação para a Promoção 

Social, Cultural e Desportiva da Infância do Rogil para a realização do 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 
- Componente socio educativa e PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO 

BÁSICO, em anexo; ---------------------------------------  

DOIS – Que se substitua o atual Protocolo entre o Município de Aljezur e a 

Casa da Criança do Rogil – Associação para a Promoção Social, Cultural e 
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Desportiva da Infância do Rogil, para o desenvolvimento de respostas 

sócio educativas no concelho de Aljezur, pelo agora proposto. --------  

TRÊS – Que a Câmara delibere sobre a data em que o protocolo produz 

efeitos, considerando que o pedido de revisão foi apresentado em maio de 

dois mil e dezasseis.” -------------------------------------  

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

como as cláusulas do protocolo em causa, o qual depois de rubricado fica 

apenso à presente ata. ------------------------------------  

Atendendo ao facto da revisão do Protocolo em causa ter sido oficialmente 

suscitada pela Casa da Criança do Rogil, no início de maio de dois mil e 

dezasseis, sendo que os valores a transferir e agora aprovados no 

protocolo, já deveriam ocorrer desde essa data, de acordo com a 

conformidade legal e protocolos estabelecidos com a Administração 

Central, que se impõe cumprir, a Câmara deliberou ainda, por 

unanimidade, proceder à aplicação retroativa do protocolo ora aprovado, a 

um de junho do ano em curso, devendo se proceder aos acertos dos 

valores já transferidos ao abrigo do anterior protocolo, com os agora 

aprovados.---------------------------------------------  

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 catorze horas e quinze 

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

que eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

 
     

 

O PRESIDENTE, 
 

________________________________ 
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O SECRETÁRIO, 
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