
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 73 / 2021  
Processo Nº 2021/150.10.701/20  

 
 

José Manuel Lucas Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, 
 

Torna público que: 
 

Em cumprimento do estipulado no artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, em 
sua Reunião Ordinária realizada no dia 10 de agosto de 2021, na Sala de Sessões dos Paços do Município, tomou 
as deliberações abaixo indicadas e referentes à seguinte 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 27 de julho;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 Informações do Senhor Presidente da Câmara;  -----------------------------------------------------------------------------------  

1.3 Legislação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4 João Manuel Preto Moreira Gomes - Exercício do direito legal de preferência sobre imóveis – Ratificação; ------  

1.5 Prolongamento do aluguer dos módulos dos contentores do Centro Hospitalar Universitário do Algarve – 

Pandemia Covid 19; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6 Zona Industrial de Feiteirinha – Lotes 8 e 9 – 2ª. Fase – Permuta com o lote 34 – 1ª. Fase – Ecouniverso, Lda. – 

Escritura de permuta não realizada; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.1 Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio referente ao Protocolo para pagamento do empréstimo 

bancário, da ULDM de Aljezur – Agosto de 2021; ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.2 Casa da Criança do Rogil – Pedido de pagamento dos valores referentes aos retroativos   ATL, de janeiro a 

junho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.3 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Envio do relatório trimestral do contrato 

programa; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.4 Grupo Parlamentar do Partido Socialista – Chegada do Gás Natural ao interior – Artigo do Deputado Ascenso 

Simões; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.5 Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Projeto Lei sobre Alteração ao Regime do 

Arrendamento Urbano; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.6 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Envio da Ata nº. 10/2021, referente á reunião do Conselho 

Intermunicipal, realizada no dia 2 de julho; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.7 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Apoio ao Curso de Medicina na Universidade do Algarve – 

Contrato Programa; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.8 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve – Resolução do Conselho de Ministros 

que aprova o Plano de Apoio ao Turismo e Plano Turismo+ Sustentável; --------------------------------------------------------  

1.7.9 DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA -------------------------------------------------------  

1.7.9.1 Freguesia de Rogil – Relatório referente ao 2º. Trimestre de 2021; ------------------------------------------------------  



2. RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Suplemento de Penosidade e Insalubridade – Proposta; ------------------------------------------------------------------------  

3. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 Resumo Diário da Tesouraria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  

1. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Stefanie Konig – Pedido de informação prévia para construção de moradia no Lote C I do Espartal – Aljezur; ----  

1.2 Pedro Miguel Antunes Branco – Pedido de emissão de autorização de utilização, para comércio e serviços, da 

loja A, do Edifício O – Setor B – Vale da Telha; ------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3 Dick Severs – Projeto de Alterações de moradia sita na Zona de Ocupação Turística do Vale da Telha; -------------  

1.4 António Augusto Maria Rosa – Alteração e ampliação de moradia sita no Setor H, Parcela 79, do Vale da Telha;  

1.5 Cláudio José Mendes Correia Duarte – Legalização de armazém para serviços comerciais, sito em Quintais – 

Odeceixe; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6 Vanda Maria Branco Russo – Reapreciação de processo referente à construção de moradia com piscina, sita 

na Zona de Ocupação Turística do Vale da Telha;---------------------------------------------------------------------------------------  

1.7 Marius Alexandru Vraja – Pedido de emissão de licença especial para conclusão de obras – Setor H 8 - Vale da 

Telha; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.8 Vítor Augusto de Sousa Pereira – Pedido de autorização de utilização – Setor B – Edifício J – Fração L – Vale da 

Telha; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.9 António Vila Pássaro – Concessão de licença especial para obras inacabadas – Setor M 56 – Vale da Telha; ------  

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 

TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Normas Excecionais e Plano de Contingência – Recinto de Feiras e Mercados de Aljezur; ------------------------------  

1.2 Anulação do ato de homologação da arrematação da banca nº. 12 do Mercado Municipal de Aljezur; ------------  

2. AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Medida 5 das ações suplementares no âmbito da Ação Social – Conferência de Nossa Senhora D`alva – 

Relatório e Proposta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 Medidas destinadas à promoção de oportunidades de acesso e sucesso escolares – Ano letivo 2021/2022; -----  

3.2 Aquisição de cadernos de atividades para os alunos do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Aljezur – 

Proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.3 Aquisição de livros do Plano Nacional de Leitura, para oferta aos alunos do Agrupamento de Escolas de Aljezur 

– Proposta; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.4 Plano de Transportes Escolares 2021/2022 – Proposta; -------------------------------------------------------------------------  

4. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1 Associação Ecologista e Zoófila de Aljezur – Pedido de apoio para aquisição de viatura; -------------------------------  

4.2 Grupo Desportivo Odeceixense – Candidatura PRID 2021 – IPDJ – Declaração de apoio – Ratificação; -------------  

4.3 Santa Casa da Misericórdia de Aljezur – Pedido de subsídio, no âmbito da pandemia Covid 19; ----------------------  

4.4 Associação de Produtores de Batata Doce de Aljezur – Pedido de apoio financeiro; -------------------------------------  

4.5 CSALJ – Clube de Surf de Aljezur – Projeto de salvamento por surfistas nas praias, em parceria com o ISN – 

“Surf and Rescue”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.6 Regulamento para Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, Desportivo. Cultural e Recreativo do 

Concelho de Aljezur – Candidaturas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.7 Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur – Pedido de apoio para aquisição de viatura; --------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

   

Período Antes da Ordem do Dia 



ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO: - 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: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JULHO: - Depois de ter sido lida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 27 de julho de 2021. -----------------------------------   

UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 

Despachos do Senhor Presidente exarados na décima sexta alteração ao Orçamento da Despesa de 2021, e 

décima sexta Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI e AMR), para o ano dois mil e vinte e um.  -------  

 UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: - Foi apresentada a seguinte legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento:  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 101/2021 – Diário da República n.º 145/2021, Série I de 2021-07-

28, Presidência do Conselho de Ministros, Aprova o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 

2021-2025 - Portugal contra o racismo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

PORTARIA N.º 164-A/2021 – Diário da República n.º 146/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-07-29, Saúde, 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 138-B/2021, de 30 de junho, que estabelece um regime excecional e 

temporário de comparticipação de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional.-------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 101-A/2021 – Diário da República n.º 147/2021, 1º Suplemento, 

Série I de 2021-07-30, Presidência do Conselho de Ministros, Altera as medidas aplicáveis em situação de 

calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. -------------------------------------------------------------------------  

DECRETO-LEI N.º 70/2021 – Diário da República n.º 149/2021, Série I de 2021-08-03, Presidência do Conselho de 

Ministros, Aprova o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico. ---------------------------------------------  

PORTARIA N.º 169/2021 – Diário da República n.º 151/2021, Série I de 2021-08-05, Finanças e Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, Determina os coeficientes de revalorização das remunerações anuais. ------------- 

DECRETO-LEI N.º 70-A/2021 – Diário da República n.º 152/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-08-06, 

Presidência Do Conselho De Ministros, Estabelece as regras de garantia de fornecimento de serviços essenciais. --- 

UM PONTO QUATRO – JOÃO MANUEL PRETO MOREIRA GOMES - EXERCÍCIO DO DIREITO LEGAL DE 

PREFERÊNCIA SOBRE IMÓVEIS – RATIFICAÇÃO: - Foi apresentada a carta registada no sistema informático MGD 

sob o número 9689, em 21 de julho de 2021, de João Manuel Preto Moreira Gomes, proprietário de um prédio 

misto, sito em Mesa Diniz, freguesia e concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 567 da 

secção AR, na matriz predial urbana sob o artigo 9816 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 

sob o número 8197, pelo valor de duzentos e oitenta mil euros, vem manifestar a intenção de venda do referido 

prédio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, exarado na 

aplicação informática MGD, onde foi manifestado a intenção do não exercício do direito de preferência relativo à 

transmissão de imóveis, registado no sítio da Casa Pronta, para efeito de exercício de direito de preferência por 

parte deste Município.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO – PROLONGAMENTO DO ALUGUER DOS MÓDULOS DOS CONTENTORES DO CENTRO 

HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE – PANDEMIA COVID 19: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO SEIS – ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – LOTES 8 E 9 – 2ª. FASE – PERMUTA COM O LOTE 34 – 1ª. 

FASE – ECOUNIVERSO, LDA. – ESCRITURA DE PERMUTA NÃO REALIZADA: - No seguimento da deliberação 

tomada em reunião do executivo realizada em 26 de março de 2016, foi presente a informação número 5274, 

datada de 06 de maio do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Expediente 

Geral, em que informa que não tendo sido realizada a escritura de permuta dos lotes números 8 e 9 da 2ª Fase, 

pelo lote número 34 da 1ª Fase da ZIF, e tendo caducado o pedido de informação prévia conforme comunicação 

datada de 08 de junho de 2018, para construção de Armazém, nos Lotes acima referidos, sitos na Zona Industrial 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168475294/details/maximized?serie=I&day=2021-07-28&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168561714/details/maximized?serie=I&day=2021-07-29&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168561712/details/maximized?serie=I&day=2021-07-29&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/166158054/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168788654/details/maximized?serie=I&day=2021-07-30&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168788652/details/maximized?serie=I&day=2021-07-30&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168788652/details/maximized?serie=I&day=2021-07-30&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168903099/details/maximized?serie=I&day=2021-08-03&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169132316/details/maximized?serie=I&day=2021-08-05&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169269295/details/maximized?serie=I&day=2021-08-06&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169269293/details/maximized?serie=I&day=2021-08-06&date=2021-08-01


da Feiteirinha, não tendo até à presente data sido efetuada a escritura de permuta, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de reverter os Lotes números 8 e 9, da 2.ª Fase da Zona Industrial da 

Feiteirinha, a favor do Município de Aljezur, por incumprimento do prazo de construção conforme referido no 

artigo 13.º do capítulo II das Normas da Zona Industrial da Feiteirinha. ----------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à Ecouniverso, Lda, que poderá pronunciar-se por escrito, no 

prazo de 20 dias, após a receção da comunicação, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento 

Administrativo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO SETE – CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO SETE PONTO UM – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO REFERENTE AO PROTOCOLO 

PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, DA ULDM DE ALJEZUR – AGOSTO DE 2021: - Foi apresentado 

o email registado no sistema informático MGD sob o número 10232, em 02 de agosto de 2021, da Casa da Criança 

do Rogil, solicitando que lhe seja acionada a cláusula financeira ao abrigo do número 4, da cláusula 2ª do 

Protocolo estabelecido entre o Município de Aljezur e a Casa da Criança do Rogil para a criação da ULDM de 

Aljezur, em 20 de agosto de 2009, com as alterações introduzidas em 22 de março de 2011 e, ainda, do número 2 

da Cláusula Única do referido Protocolo, por forma a lhes concedida a totalidade do valor da mensalidade do 

empréstimo, no valor de doze mil setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, relativa ao mês 

de agosto do corrente ano.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir o valor solicitado, no montante de doze mil setecentos e vinte e 

quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, no cumprimento do previsto no Protocolo.  -------------------------------------  

UM PONTO SETE PONTO DOIS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALORES 

REFERENTES AOS RETROATIVOS  ATL, DE JANEIRO A JUNHO: - Foi apresentado o e-mail registado no sistema 

informático MGD sob o número 10345, em 04 de agosto de 2021, da Casa da Criança do Rogil, solicitando o 

pagamento na importância de oitenta e quatro euros, de acordo com o Protocolo celebrado em 09 de junho de 

2016 e Adenda em 02 de dezembro 2016, entre o Município e a Casa da Criança, referente ao diferencial dos 

retroativos de janeiro a Junho de 2021, para os oito utentes não comparticipados pela Segurança Social, em 

virtude de se ter verificado um aumento de um euro e setenta e cinco cêntimos, por mês, por cada criança não 

comparticipada. ----A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento do diferencial dos retroativos 

de janeiro a junho do corrente ano, para os oito utentes não comparticipados pela Segurança Social, no valor de 

total de oitenta e quatro euros, de acordo com a Portaria nº 88-C/2020 de 06 de abril, e do referido Protocolo.  ---  

Mais foi deliberado, por unanimidade, efetuar doravante a comparticipação de cinquenta euros e trinta e um 

cêntimos, até nova atualização.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO SETE PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – 

ENVIO DO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTRATO PROGRAMA: - Foi apresentado o email registado no sistema 

informático MGD sob o número 8782 em 02 de julho de 2021, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Aljezur, enviando para conhecimento o Relatório do segundo trimestre do corrente ano do 

Contrato Programa entre o Município e a Associação. --------------------------------------------------------------------------------  

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

UM PONTO SETE PONTO QUATRO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA – CHEGADA DO GÁS 

NATURAL AO INTERIOR  – ARTIGO DO DEPUTADO ASCENSO SIMÕES: - Foi apresentado o email registado no 

sistema informático MGD sob o número 8959 em 06 de julho de 2021, do PS – Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista Português, enviando para conhecimento o artigo que o Senhor Deputado Ascenso Simões, publicou no 

semanário NOVO sobre a chegada do Gás Natural ao Interior Norte do país e o próximo concurso para a sua 

chegada aos concelhos do Alentejo não integrados em concessionária. ---------------------------------------------------------  

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

UM PONTO SETE PONTO CINCO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – PROJETO LEI 

SOBRE ALTERAÇÃO AO REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO: - Foi apresentado o email registado no sistema 

informático MGD sob o número 9211 em 12 de julho de 2021, do PCP – Grupo Parlamentar do Partido Comunista 



Português, enviando para conhecimento o Projeto de Lei n.º 909/XIV-2.ª apresentado à Assembleia da República, 

sobre “Alteração ao Regime do Arrendamento Urbano”.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

UM PONTO SETE PONTO SEIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – ENVIO DA ATA Nº. 

10/2021, REFERENTE À REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 2 DE JULHO: - Foi 

apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 9986, em 27 de julho de 2021, da 

AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviando a ata número 10/2021, referente à reunião ordinária 

do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no dia 02 de julho do corrente ano.  ----------------------------------------  

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

UM PONTO SETE PONTO SETE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – APOIO AO CURSO DE 

MEDICINA NA UNIVERSIDADE DO ALGARVE – CONTRATO PROGRAMA: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos.  -----------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO SETE PONTO OITO – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE 

– RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS QUE APROVA O PLANO DE APOIO AO TURISMO E PLANO 

TURISMO+ SUSTENTÁVEL: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 9223, 

em 12 de julho de 2021, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, enviando para 

conhecimento a Resolução de Conselho e Ministros que aprova o Plano Reativar o Turismo onde se insere o 

Programa Turismo+ Sustentável e o Programa + Algarve, entre outras medidas de política pública de Turismo. -----  

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

UM PONTO SETE PONTO NOVE – DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA ------------------  

UM PONTO SETE PONTO NOVE PONTO UM – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO REFERENTE AO 2º. TRIMESTRE 

DE 2021: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 8795, em 02 de julho de 

2021 da Freguesia de Rogil, contendo em anexo o relatório referente ao segundo trimestre do corrente ano, no 

âmbito do Contrato de Delegação de Competências celebrado entre o Município e aquela Freguesia.  -----------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número 9243, datada de 19 de julho do corrente ano, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Gestão Financeira e deliberou, por unanimidade, 

transferir a verba no valor total de seis mil oitocentos e noventa euros e cinquenta e um cêntimos,  sendo a verba 

de seis mil setecentos e vinte euros e sessenta e oito cêntimos, referente ao domínio “Conservação de Caminhos 

Municipais”, e a verba de cento e sessenta e nove euros e oitenta e três cêntimos, referente ao domínio “Gestão, 

manutenção e conservação do Mercado do Rogil”. ------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – PROPOSTA: -  A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos.---------------------------- 

TRÊS – GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021: - Foi presente o Resumo 

Diário da Tesouraria do dia 09 de agosto de 2021, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em 

Operações Orçamentais um saldo de quatro milhões duzentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta e dois euros 

e cinquenta cêntimos, em Operações não Orçamentais, um saldo de cinquenta e quatro mil trezentos e seis euros 

e noventa cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM – STEFANIE KONIG – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA NO 

LOTE C  I DO ESPARTAL – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento em que Stefanie Konig e Romina da Costa 

Pinto, vêm ao abrigo do número 2, do artigo 14º., do Decreto-Lei número 555/99,  de 16 de dezembro, com a 

nova redação dada pela lei sucedânea, solicitar informação prévia sobre a possibilidade de levar a efeito a 

construção de um edifício de uso habitacional e de uma piscina, no lote C 1, do Setor C , na Urbanização do 

Espartal, da freguesia e concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial sob o artigo 10365 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número cento e sessenta e quatro.  --------------------------------------  



No âmbito da informação número 9454/2021/MP, datada de 22 de julho do corrente ano, do Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo – Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão dos requerentes.----------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos interessados que poderão pronunciar-se por escrito, no 

prazo de 30 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo.  -------------------------------  

UM PONTO DOIS – PEDRO MIGUEL ANTUNES BRANCO – PEDIDO DE EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO, PARA COMÉRCIO E SERVIÇOS, DA LOJA A, DO EDIFÍCIO O – SETOR B – VALE DA TELHA: - Foi 

apresentado o processo em que Pedro Miguel Antunes Branco, na qualidade de proprietário do prédio urbano, 

designado Loja A, do Bloco O do Setor B, em Vale da Telha da freguesia e concelho de Aljezur, vem solicitar a 

autorização de utilização para comércio e serviços para a loja A, do Edifício O, do Setor B, em Vale da Telha. --------  

No âmbito da informação número 9382/2021/FR/152, datada de 06 de julho do corrente ano, do Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo, Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, e do parecer do Diretor do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a autorização de 

utilização solicitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

UM PONTO TRÊS – DICK SEVERS – PROJETO DE ALTERAÇÕES DE MORADIA SITA NA ZONA DE OCUPAÇÃO 

TURÍSTICA DO VALE DA TELHA: - Foi apresentado o processo em que Dick Severs, na qualidade de proprietário do 

prédio urbano designado por parcela 177, setor H, Vale da Telha, freguesia e concelho de Aljezur, solicita a licença 

administrativa para as obras de alterações, numa moradia no local atrás mencionado.  ------------------------------------  

No âmbito do teor constante da informação número 9811/2021/FA, datada de 30 de julho de 2021, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística a Câmara 

deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente. ------------------------------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO – ANTÓNIO AUGUSTO MARIA ROSA – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA SITA NO 

SETOR H, PARCELA 79, DO VALE DA TELHA: - No seguimento da deliberação tomada em reunião de 26 de janeiro 

do corrente ano, foi apresentada a exposição em que António Augusto Maria Rosa, na qualidade de proprietário 

do prédio urbano designado por parcela 79, setor H, Vale da Telha, freguesia e concelho de Aljezur, vem 

apresentar novos elementos e solicitar a legalização de obras de alteração executadas durante o decorrer da 

obra, numa moradia no local atrás mencionado.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Face à informação número 8398/2021FR/134, datada de 02 de julho de 2021, do Departamento Técnico de Obras 

e Urbanismo, Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística e, do parecer desfavorável do ICNF (ofício nº S-

027224/2021 de 30 de junho de 2021), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão do requerente sustentado na informação e 

parecer atrás referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos interessados que poderão pronunciar-se por escrito, no 

prazo de 30 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------  

UM PONTO CINCO – CLÁUDIO JOSÉ MENDES CORREIA DUARTE – LEGALIZAÇÃO DE ARMAZÉM PARA SERVIÇOS 

COMERCIAIS, SITO EM QUINTAIS – ODECEIXE: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 

da Ordem de Trabalhos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO SEIS – VANDA MARIA BRANCO RUSSO – REAPRECIAÇÃO DE PROCESSO REFERENTE  À CONSTRUÇÃO 

DE MORADIA COM PISCINA, SITA NA ZONA DE OCUPAÇÃO TURÍSTICA DO VALE DA TELHA: - Foi apresentado o 

processo em que Vanda Maria Branco Russo, na qualidade de proprietária do prédio urbano designado por 

parcela 57, setor I, Vale da Telha, freguesia e concelho de Aljezur, vem nos termos do artigo 72.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual,  solicitar a reapreciação  do processo de construção  de 

uma moradia  unifamiliar com piscina,  no local atrás mencionado.  --------------------------------------------------------------  

Face à informação número 9429/2021/FA, datada de 22 de julho de 2021, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística e, do parecer desfavorável do ICNF (ofício nº S-

029611/2021 de 16 de julho de 2021), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão da requerente sustentado na informação e 

parecer atrás referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada que poderá pronunciar-se por escrito, no prazo de 

30 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo.  --------------------------------------------  

UM PONTO SETE – MARIUS ALEXANDRU VRAJA – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL PARA CONCLUSÃO 

DE OBRAS – LOTE H 8 - ESPARTAL: - Foi apresentado o processo em que Marius Alexandru Vraja, proprietário  do 

lote H8 do Espartal, freguesia e concelho de Aljezur, vem solicitar  a concessão  de licença especial, pelo período 

de seis meses,  para conclusão dos acabamentos, nos termos do artigo 88º. do Decreto-Lei número 555/99, de 16 

de dezembro, na sua redação atual, referente a uma moradia unifamiliar sita no local atrás mencionado. ------------  

Face ao teor constante na informação número 9260/2021/FR, datada de 19 de julho do corrente ano, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder a licença especial solicitada. --------------------------------------------------------------    

UM PONTO OITO – VÍTOR AUGUSTO DE SOUSA PEREIRA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – SETOR B 

– EDIFÍCIO J – FRAÇÃO L – VALE DA TELHA: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 

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

UM PONTO NOVE – ANTÓNIO VILA PÁSSARO – CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL PARA OBRAS INACABADAS – 

SETOR M 56 – VALE DA TELHA: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 

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

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 

TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM – NORMAS EXCECIONAIS E PLANO DE CONTINGÊNCIA – RECINTO DE FEIRAS E MERCADOS DE 

ALJEZUR: - Face ao teor constante na informação número 8437, datada de 02 de julho de 2021, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Economia, e no âmbito das medidas de 

desconfinamento adotadas pelo Governo, tendo por base a avaliação epidemiológica e a verificação de critérios 

de controlo da pandemia, e dando cumprimento ao estipulado no n.º 2 do artigo 20.º da Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 45-C/2021 de 30 de abril, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas excecionais e 

o plano de contingência do recinto de feiras e mercados de Aljezur, as quais depois de devidamente rubricadas, 

ficam apensas à presente ata.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo à necessidade de supressão de lugares no recinto, por força da implementação do plano de 

contingência, mais foi deliberado, por unanimidade, definir como critério para atribuição dos respetivos espaços, 

a assiduidade registada pelos feirantes no período de fevereiro a agosto de 2019, sendo os lugares a redistribuir 

entre os mesmos efetuado mediante sorteio. -------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO DOIS – ANULAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DA ARREMATAÇÃO DA BANCA Nº. 12 DO 

MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem 

de trabalhos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – MEDIDA 5 DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE 

NOSSA SENHORA D`ALVA – RELATÓRIO E PROPOSTA: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

assunto da Ordem de Trabalhos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – MEDIDAS DESTINADAS À PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES DE ACESSO E SUCESSO 

ESCOLARES – ANO LETIVO 2021/2022: - Face ao teor constante na informação número 9804 datada de 30 de 

julho de 2021, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, adotar um conjunto de medidas destinadas à promoção de oportunidades 

de acesso e sucesso escolares para o ano letivo 2021/2022, a todos os alunos do pré-escolar e do ensino básico 

de acordo com as regras abaixo descritas:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Garantir a gratuitidade dos cadernos de atividades para todos os alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclo do 

ensino básico do Agrupamento de Escolas de Aljezur, de acordo com a listagem de manuais escolares aprovada e 

enviada pelo Agrupamento de Escolas de Aljezur para o ano letivo em causa; -------------------------------------------------  



- O Município de Aljezur procederá à aquisição dos cadernos de atividades, de acordo com a indicação do número 

de alunos inscritos em cada ano de escolaridade, que irão frequentar as escolas do Agrupamento de Escolas de 

Aljezur, para posterior distribuição aos alunos;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Para os alunos que se inscrevam e venham a frequentar as escolas do Agrupamento de Escolas de Aljezur, após 

o município ter adquirido os cadernos de atividades, o apoio do município terá a forma de reembolso das 

despesas comprovadamente feitas pelos agregados familiares com a aquisição dos cadernos de atividades, de 

acordo com a listagem de manuais escolares aprovada pelo Agrupamento de Escolas de Aljezur;  -----------------------  

- O apoio do município sob a forma de reembolso será atribuído aos alunos por intermédio dos seus pais, tutores 

ou encarregados de educação, que o devem solicitar ao município acompanhado do respetivo comprovativo de 

pagamento (fatura); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Atribuir a verba de doze euros e cinquenta cêntimos por criança/aluno a frequentar a educação pré-escolar e 

primeiro ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Aljezur, destinada à aquisição de material escolar, 

verba a ser transferida para o respetivo Agrupamento de Escolas de Aljezur.  -------------------------------------------------  

TRÊS PONTO DOIS – AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR – PROPOSTA: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

presente assunto da ordem de trabalhos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO TRÊS – AQUISIÇÃO DE LIVROS DO PLANO NACIONAL DE LEITURA, PARA OFERTA AOS ALUNOS DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR – PROPOSTA: - Face ao teor constante na informação número 10189, 

datada de 05 de agosto de 2021, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de 

Educação e Transportes, e com o objetivo da promoção dos hábitos de leitura e de escrita nas crianças e jovens 

de Aljezur, a Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer  um livro do Plano Nacional de Leitura (PNL), a cada 

aluno do Agrupamento de Escolas de Aljezur, no ano letivo 2021/2022. ---------------------------------------------------------   

TRÊS PONTO QUATRO – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 – PROPOSTA: - Face ao teor constante 

na informação número 10201, datada de 05 de agosto de 2021, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o Plano de 

Transportes Escolares para o ano letivo 2021/2022, cujos documentos depois de rubricados ficam apensos à 

presente Ata.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO – ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO UM – ASSOCIAÇÃO ECOLOGISTA E ZOÓFILA DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO 

DE VIATURA: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 9942, em 26 de 

julho de 2021, da AEZA - Associação Ecologista e Zoófila de Aljezur, solicitando um apoio financeiro para fazer 

face a despesas com a aquisição de uma viatura, destinada ao serviço de apoio ao canil. ----------------------------------  

Não obstante  não haver verba dotada em Orçamento, suficiente para suportar a despesa, conforme informação 

do Serviço de Gestão Financeira, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade,  atribuir um apoio financeiro no valor de sete mil novecentos euros e um cêntimo à AEZA - 

Associação Ecologista e Zoófila de Aljezur, para aquisição da viatura, por forma a que a mesma possa continuar a 

desenvolver o serviço público que presta na área do Município de Aljezur, ficando o mesmo condicionado à 

realização, se possível, da respetiva modificação orçamental, da competência do senhor Presidente da Câmara, 

no uso da competência delegada pela Câmara Municipal, uma vez que implica a supressão de verba de outra 

rubrica do orçamento.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

QUATRO PONTO DOIS – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – CANDIDATURA PRID 2021 – IPDJ – DECLARAÇÃO 

DE APOIO – RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 8739, 

em 01 de julho de 2021, do Grupo Desportivo Odeceixense, em que envia ofício número 15/2021, solicitando 

apoio financeiro no valor de onze mil euros, bem como, emissão de declaração em que apoia a Candidatura ao 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID). -----------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, exarado na 

aplicação informática MGD, no qual autorizou a emissão de declaração do Município, com vista à elaboração do 

Contrato Programa, no âmbito da referida candidatura ao IPDJ – Instituto Português e da juventude. -----------------  



QUATRO PONTO TRÊS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR – PEDIDO DE SUBSÍDIO, NO ÂMBITO DA 

PANDEMIA COVID 19: - Foi apresentado o ofício registado no sistema informático MGD sob o número 9829, em 

22 de julho de 2021, da Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, em que solicita pedido de apoio financeiro para 

fazer face a despesas a aquisição de artigos de proteção e desinfeção, no âmbito do Covid 19.  --------------------------   

Não obstante não haver verba dotada em Orçamento, suficiente para suportar a despesa, conforme informação 

do Serviço de Gestão Financeira, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir um subsídio no valor de quatro mil novecentos e treze euros e trinta e cinco cêntimos, à 

Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, para fazer face a despesas com a aquisição de artigos de proteção e 

desinfeção, no âmbito do Covid 19, ficando o mesmo condicionado à realização, se possível, da respetiva 

modificação orçamental, da competência do senhor Presidente da Câmara, no uso da competência delegada pela 

Câmara Municipal, uma vez que implica a supressão de verba de outra rubrica do orçamento.   -------------------------  

QUATRO PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE BATATA DOCE DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO 

FINANCEIRO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 10459, em 06 de 

agosto de 2021, da Associação de Produtores de Batata Doce de Aljezur, em que solicita um apoio financeiro no 

valor seis mil trezentos e oitenta euros e um cêntimos, para fazer face a despesas com a aquisição de embalagens 

de cartão, e informa que tendo sido aprovada a Candidatura ao PDR 2020, e por não puder haver duplo apoio de 

dinheiros públicos ao projeto, vem solicitar que fique sem efeito o pedido de apoio financeiro anteriormente 

formulado, no âmbito da referida candidatura até que possa ser ponderada uma solução que não colida com o 

Regulamento do PDR 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo a comunicação da Associação de Produtores de Batata Doce de Aljezur, datada de 05 de agosto de 

2021 e uma vez que a mesma pede para se considerar sem efeito o pedido de subsídio até que possa ser melhor 

esclarecido o assunto e ponderada uma solução que não suscite dúvidas com o Regulamento do PDR 2020, a 

Câmara Municipal, encontra-se disponível para apoiar o projeto, conforme manifestado anteriormente, pelo que 

aguarda os devidos esclarecimentos por parte da Associação de Produtores de Batata Doce.----------------------------- 

Relativamente ao pedido de apoio para aquisição de embalagens a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar 

aos Serviços de Economia da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, que inclua os fundamentos 

legais no parecer emitido sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO CINCO – CSALJ – CLUBE DE SURF DE ALJEZUR – PROJETO DE SALVAMENTO POR SURFISTAS 

NAS PRAIAS, EM PARCERIA COM O ISN – “SURF AND RESCUE”: - Foi apresentado o ofício registado no sistema 

informático MGD sob o número 10280, em 03 de agosto de 2021, do CSALJ – Club Surf de Aljezur, solicitando 

apoio financeiro para fazer face a despesas com a realização do “Projecto Surf and Rescue”, a realizar no mês de 

setembro, o qual tem como objetivo dotar técnicos, treinadores e surfistas de nível médio avançado de técnicas 

de salvamento de pessoas em risco de afogamento nas praias locais. ------------------------------------------------------------  

Não obstante  não haver verba dotada em Orçamento, suficiente para suportar a despesa, conforme informação 

do Serviço de Gestão Financeira, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade,  atribuir o apoio financeiro solicitado até ao valor de mil e setecentos euros, ao CSALJ – Club Surf de 

Aljezur, mediante a apresentação dos documentos de despesa, para apoio à realização do referido Projeto, 

ficando o mesmo condicionado à realização, se possível, da respetiva modificação orçamental, da competência do 

senhor Presidente da Câmara, no uso da competência delegada pela Câmara Municipal, uma vez que implica a 

supressão de verba de outra rubrica do orçamento.   ---------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO SEIS – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR – CANDIDATURAS: - Pelo senhor Vereador 

António Carvalho, foi apresentada a proposta número 33/2021, que a seguir se transcreve: ------------------------------  

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

“REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E 

RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR – CANDIDATURAS” ---------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de agosto de dois mil e sete, regulamentação 

para atribuição de apoios ao desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de Aljezur, 



esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia em sessão realizada a vinte e oito de setembro 

de dois mil e sete entrou em vigor em nove de novembro de dois mil e sete. --------------------------------------------------  

Com base na regulamentação referida, propõe-se à Câmara que considere a presente proposta, onde estão 

espelhadas as candidaturas referentes aos apoios solicitados que receberam avaliação por parte da comissão 

constituída para o efeito conforme regulamento:  -------------------------------------------------------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO DE GUITARRAS DO ALGARVE  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

– Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas – Cedência de transporte apoio logístico em deslocações 

a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município.  

– Apoio ao funcionamento do polo – Subsídio no valor igual à comparticipação dada pelos encarregados de 

educação por período igual por cada criança inscrita (período de dez meses, de setembro de dois mil e vinte a 

setembro de dois mil e vinte e um).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR --------------------------------------------------------------------------------  

– Montarias ao Javali – Subsídio no valor de mil euros por montaria (num máximo de 2) e apoio logístico a ser 

solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município.  -------------------------------------------  

– Aquisição de cereais para alimentação de espécies cinegéticas – Subsídio no valor de seiscentos euros.  ---------     

CASA DA CRIANÇA DO ROGIL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

– Transporte de utentes da UCC de Aljezur para saídas no exterior – Cedência de transporte, apoio logístico em 2 

deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------            

– Apoio ao desenvolvimento de atividades – Apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA DE ALJEZUR  ----------------------  

– Deslocações e apoio logístico no âmbito das atividades desenvolvidas – Cedência de transporte, apoio logístico 

em deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município 

(peregrinação anual a Fátima, encontro geral das conferencias do Algarve).  ---------------------------------------------------  

TERTÚLIA  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

– Feira de Natal – Subsídio no valor de três mil euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 

evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município.  ------------------------------------------------------------------  

– Entre Livros e Histórias – Subsídio no valor de mil euros. -------------------------------------------------------------------------   

– Núcleo de Edição – Subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros e entrega de 30 exemplares da 

publicação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

– Feira do Livro – Subsídio no valor de três mil e quinhentos euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 

realização do evento e mediante disponibilidade dos serviços do Município.  --------------------------------------------------  

– Oficinas Experimental de Desenho – Subsídio no valor de quinhentos euros.  ----------------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR  --------------------------------------------------  

– Seminário 741 anos de Foral Antigo de Aljezur – Cedência do espaço e apoio logístico a ser solicitado pela 

entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. Subsídio no valor de dois mil euros. ----------------  

CLUBE CULTURAL E RECREATIVO OS AMIGOS DA CARRAPATEIRA  ---------------------------------------------------------------  

– Montarias ao Javali – Subsídio no valor de mil euros por montaria (num máximo de 2) e apoio logístico a ser 

solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------------------------------------  

GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 – Snooker – Apoio à modalidade com subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros.  -------------------------------  

– Bodyboard – Apoio à realização de etapa na Praia de Odeceixe no valor de mil euros e apoio logístico a ser 

solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município.  ------------------------------------------     

– Footgolf 2020/2021 – Subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros.  --------------------------------------------------  

– Marchas Passeio – Subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros. Apoio logístico em deslocações, a ser 

solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------------------------------------   

– Noite de Fados – Subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado aquando 

da realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. - 



– Mercadinho da destralha 2021 – Apoio à modalidade com subsídio no valor de cento e vinte euros para 

divulgação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se alerte os Clubes/Associações que o aprovado 

representa a manifesta intenção de apoio ficando da responsabilidade da entidade promotora o pedido específico 

para cada uma das atividades/necessidades aqui apresentadas. Esse pedido deverá ser formulado de forma clara, 

quantificando e identificando sempre os itens solicitados, idealmente acompanhado de descritivo da ação por 

forma a ser enquadrada da melhor forma nas soluções existentes nos recursos do município.  ---------------------------  

Relembra-se ainda que as transferências de verbas só serão feitas após a comunicação da realização do evento 

acompanhada de relatório descritivo de acordo com o regulamentado.” -------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do vereador da CDU, Rogério Furtado, aprovar a presente 

proposta.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo senhor Vereador Rogério Furtado, foi apresentada a seguinte declaração de voto: ---------------------------------  

“Relativamente ao ponto em análise, Atribuição de apoios ao desenvolvimento social, desportivo, cultural e 

recreativo do concelho de Aljezur, o vereador Rogério Furtado, eleito pela CDU, abstém-se porque: ------------------- 

Em primeiro lugar são oito propostas e em que duas estão dividas em outras propostas. Assim cada uma deveria 

ser votada individualmente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em segundo lugar uma das propostas refere um período de tempo do ano 2020.  -------------------------------------------  

Em terceiro lugar, muito embora se faça referência à análise das candidaturas pelo respetivo serviço não consta 

em nenhuma delas (com exceção de uma) a data de realização dessas atividades, nem os respetivos suportes 

físicos dessas candidaturas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO SETE – CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO PARA 

AQUISIÇÃO DE VIATURA: - Foi apresentado o ofício registado no sistema informático MGD sob o número 10351, 

em 04 de agosto de 2021, do Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur, em que solicita apoio financeiro para 

fazer face a despesas com a aquisição de uma viatura, anexando orçamento no valor de trinta e nove mil 

novecentos euros e um cêntimos, solicita ainda, apoio financeiro no valor de dois mil e oitocentos euros, para a 

aquisição de um Kit de primeira intervenção e rescaldos florestais. ---------------------------------------------------------------  

Não obstante  não haver verba dotada em Orçamento, suficiente para suportar a despesa, conforme informação 

do Serviço de Gestão Financeira, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade,  atribuir um apoio financeiro no valor total de quarenta e três mil trezentos e quarenta e quatro 

euros e um cêntimo, ao Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur, para fazer face a despesas com a aquisição 

da viatura e kit florestal, mediante a apresentação dos respetivos documentos de despesa, ficando o mesmo 

condicionado à realização, se possível, da respetiva modificação orçamental, da competência do senhor 

Presidente da Câmara, no uso da competência delegada pela Câmara Municipal, uma vez que implica a supressão 

de verba de outra rubrica do orçamento.   -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo senhor vereador Hélder Cabrita foi apresentada a seguinte declaração de voto:  ------------------------------------  

O Vereador Hélder Cabrita, eleito pelo PSD, chamou a atenção sobre o enquadramento legal da intervenção 

desses elementos de um Clube de Caça e Pesca, no combate a incêndios bem como da cobertura por seguros no 

sentido de garantir a segurança desses intervenientes.  ------------------------------------------------------------------------------  

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 treze horas e trinta minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 

eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ------------  

 

Paços do Concelho de Aljezur, aos dezassete dias do mês de agosto de 2021. 

 

 

O Presidente da Câmara 
 
 
 
 

 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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