
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 122 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/35  

 

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 29 de dezembro de 2022, 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 Informações do Senhor Presidente da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 Legislação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3 Carpe Vita, Lda. Alienação de prédio rústico – Comunicação de direito de preferência;--------------------------------  
1.4 Ata de arrematação em hasta pública, de uma viatura usada; -----------------------------------------------------------------  

1.5 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.1 Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio financeiro à valência ULDM de Aljezur; -----------------------------------  

1.5.2 Casa da Criança do Rogil – Pedido de avaliação aos equipamentos do Edifício Sócio-Educativo de Aljezur;- ----  

1.5.3 Associação de Beneficiários do Mira – Campanha de Rega 2023; -----------------------------------------------------------  

1.5.4 Associação de Beneficiários do Mira – Pedido de informação dirigido à Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural – Candidaturas ao PDR 2020; ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5.5 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Ata nº. 13, relativa à reunião do Conselho Intermunicipal, 

realizada no dia 11 de novembro de 2022; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.6 Associação Nacional de Municípios Portugueses – Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão – 

Prorrogação dos Contratos de Concessão Municipais; --------------------------------------------------------------------------------  

1.5.7 Assembleia Municipal de Aljezur – 2ª. Alteração ao Mapa de Pessoal; ----------------------------------------------------  

1.5.8 Assembleia Municipal de Aljezur – Lei das Finanças Locais – Participação variável no IRS e Imposto Municipal 

Sobre Imóveis – Fixação da taxa a cobrar no ano de 2023; ---------------------------------------------------------------------------  

1.5.9 Assembleia Municipal de Aljezur – Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal, para o ano de 

2023 e atualização das taxas previstas no Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças; -----------------------------  

1.5.10 Assembleia Municipal de Aljezur – Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais;- -----  

1.5.11 Assembleia Municipal de Aljezur - Protocolo para Cobrança de Tributos em Dívida ao Município;-  -------------  

1.6 ÁGUAS E SANEAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6.1 Fernando dos Santos Ribeiro – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – Setor I - 46 – 

Aljezur; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6.2 Henry Robert Mantje – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – Setor J – 113 – 

Aljezur; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



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

1.1 Bernardo Jagemann Faria e Maia – Pedido de certidão de destaque de um prédio sito em Ladeira – Bordeira;- 

2. AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Programa Bandeira Azul 2023 – Candidatura; --------------------------------------------------------------------------------------  

2.2 Prorrogação dos atuais títulos - Autorizações em Espaço Praias; --------------------------------------------------------------  

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

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

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

1.1 Eurosecos – Indústria e Comércio de Frutos Secos, Lda. – Lote 10 da 1ª. Fase da ZIF – Zona Industrial de 

Feiteirinha – Pedido de prorrogação de prazo; ------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 Teorias e Talentos, Lda. – Pedido de autorização de hipoteca dos lotes nºs 30 e 31 da 1ª. Fase da ZIF – Zona 

Industrial de Feiteirinha; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

2.1 Ação Social Escolar – ano Letivo 2022/2023 – Candidatura a apoio sócio-educativo: ------------------------------------  

3. CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 Lavrar o Mar – Cooperativa Cultural, CRL – Minuta de Protocolo; ------------------------------------------------------------ 
3.2 Aquisição de exemplares do Livro “Tatuagens” de Maria José Ferreira; -----------------------------------------------------  

4. EDUCAÇÃO  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1 Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso – Aljezur – Visitas de Estudo 2022/2023 – Orçamento;---- 

5. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.1 Serviços Sociais das Autarquias do Município de Aljezur – Pedido de apoio financeiro; -------------------------------- 
5.2 Apoio ao Associativismo – Concessão de apoios logísticos – Candidaturas 2022/2023; -------------------------------- 
5.3 Contrato Programa entre o Município de Aljezur e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

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

5.4 Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur – Pedido de apoio financeiro; --------------------------------------------- 

5.5 Apoio ao Associativismo – Candidaturas Extraordinárias – Proposta. --------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

   

Período Antes da Ordem do Dia 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que a Senhora Vereadora Fátima Neto, não pode estar 

presente na reunião, por se encontrar de férias, deliberou, por unanimidade, considerar justificada a sua falta.- ---    

ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Não se verificou qualquer intervenção, neste ponto da 

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

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

Despachos do Senhor Presidente exarados na trigésima terceira e trigésima quarta alteração ao Orçamento da 

Despesa de 2022, e na trigésima terceira e trigésima quarta, Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI 

e AMR), para o ano dois de 2022.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PORTARIA N.º 298/2022 – Diário da República n.º 241/2022, Série I de 2022-12-16, Finanças e Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, Procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS). -------  

DECRETO-LEI N.º 84-F/2022 – Diário da República n.º 241/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-12-16, 

Presidência do Conselho de Ministros, aprova medidas de valorização dos trabalhadores em funções públicas. -----  

PORTARIA N.º 301/2022 – Diário da República n.º 243/2022, Série I de 2022-12-20, Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Aprova o desenvolvimento do programa-piloto «Semana de Quatro Dias», que visa a adoção 

experimental, pelas entidades empregadoras e seus trabalhadores, de uma redução da semana de trabalho para 

quatro dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



PORTARIA N.º 304/2022 – Diário da República n.º 245/2022, Série I de 2022-12-22, Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Procede à primeira alteração à Portaria n.º 198/2022, de 27 de julho, que regulamenta as 

condições específicas de concretização da medida da gratuitidade das creches. ----------------------------------------------  

PORTARIA N.º 305/2022 – Diário da República n.º 245/2022, Série I de 2022-12-22, Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Procede ao alargamento da aplicação da medida da gratuitidade das creches às crianças que 

frequentem creches licenciadas da rede privada lucrativa. --------------------------------------------------------------------------  

DECRETO-LEI N.º 85-A/2022 – Diário da República n.º 245/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-12-22, 

Presidência do Conselho de Ministros, atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2023. ----------  

DECRETO-LEI N.º 85-B/2022 – Diário da República n.º 245/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-12-22, 

Presidência do Conselho de Ministros, estabelece um apoio às famílias vulneráveis em face do aumento 

extraordinário dos preços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PORTARIA N.º 306/2022 – Diário da República n.º 246/2022, Série I de 2022-12-23, Presidência do Conselho de 

Ministros, Aprova a lista de substâncias e métodos proibidos a partir de 1 de janeiro de 2023. ---------------------------  

LEI N.º 24-A/2022 – Diário da República n.º 246/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-12-23, Assembleia da 

República, Procede à alteração do regime jurídico das autarquias locais, aprofundando o regime das áreas 

metropolitanas e das comunidades intermunicipais. ----------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – CARPE VITA, LDA. ALIENAÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO – COMUNICAÇÃO DE DIREITO DE 
PREFERÊNCIA: - Foi apresentada a carta registada no sistema informático MGD sob o número 17188, em 14 de 
dezembro de 2022, de Carpe Vita, Lda, na qualidade de proprietária do prédio rústico, sito em Monte da Cruz, 
freguesia e concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial sob o artigo 441, da Secção AR, em que vem manifestar 
a intenção de venda do referido prédio pelo preço de novecentos e cinco mil euros.  ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao proprietário que não pretende exercer o direito de 

preferência sobre o referido prédio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UM PONTO QUATRO – ATA DE ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA, DE UMA VIATURA USADA: - A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar a Ata de Arrematação, referente à alienação em 

Hasta Pública nº 3/2022, de viaturas usadas, realizada no dia 29 de novembro do corrente ano.  ------------------------  

UM PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO PONTO UM – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO À VALÊNCIA 

ULDM DE ALJEZUR: - Foi apresentado o ofício número 120, remetido por email e registado no sistema informático 

MGD sob o número 17580, em 21 de dezembro de 2022, da Casa da Criança do Rogil, em que solicita um apoio 

financeiro extraordinário no valor de trinta e dois mil e quinhentos euros, para fazer face a despesas da ULDM de 

Aljezur às necessidades imediatas e funcionamento da Instituição até ao final do corrente ano.-------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos 

Eleitores – Renascer, atribuir o apoio financeiro extraordinário no montante de trinta e dois mil e quinhentos 

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

UM PONTO CINCO PONTO DOIS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE AVALIAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS 

DO EDIFÍCIO SÓCIO-EDUCATIVO DE ALJEZUR: - Retirado da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA – CAMPANHA DE REGA 2023: - Foi 

apresentado o ofício número S01069-2022-DT/ABM, enviado por email e registado no sistema informático MGD 

sob o número 16929, em 7 de dezembro de 2022, da Associação de Beneficiários do Mira, em que informa sobre 

campanha de rega de 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tomando conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

DIRIGIDO À DIREÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – CANDIDATURAS AO PDR 2020: - 

Foi apresentado o ofício número S01072-2022-DT/ABM, enviado por email e registado no sistema informático 

MGD sob o número 17019, em 12 de dezembro de 2022, da Associação de Beneficiários do Mira, em que envia 

informação relativa a Candidaturas ao PDR2020. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Tomando conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



UM PONTO CINCO PONTO CINCO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – ATA Nº. 13, 
RELATIVA À REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022: - Foi 
apresentada a ata número 13/2022, referente à reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal da AMAL, 
realizada no dia 11 de novembro de 2022, enviada por email e registada no sistema informático MGD sob o 
número 17517, em 20 de dezembro de 2022.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO PONTO SEIS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO – PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO MUNICIPAIS: - Foi 
apresentada a circular número 119/2022/PB, remetida por email e registada no sistema informático MGD sob o 
número 17285, em 15 de dezembro de 2022, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, referente à 
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão – Concessões Municipais - Prorrogação dos atuais contratos. -----   
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO PONTO SETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 2ª. ALTERAÇÃO AO MAPA DE 
PESSOAL: - Foi apresentado o ofício registado no sistema informático MGD sob o número 17671, em 22 de 
dezembro de 2022, da Assembleia Municipal de Aljezur, informando que foi aprovado em sessão ordinária 
realizada em 15 de dezembro do corrente ano, a segunda alteração ao Mapa de Pessoal. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UM PONTO CINCO PONTO OITO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS E IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA TAXA A COBRAR NO 
ANO DE 2023: - Foi apresentado o ofício registado no sistema informático MGD sob o número 17672, em 22 de 
dezembro de 2022, da Assembleia Municipal de Aljezur, informando que foi aprovado em sessão ordinária 
realizada em 15 de dezembro do corrente ano, a participação variável no IRS e imposto municipal sobre imóveis – 
fixação da taxa a cobrar no ano de 2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UM PONTO CINCO PONTO NOVE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 
ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL, PARA O ANO DE 2023 E ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS NO 
REGULAMENTO GERAL DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: - Foi apresentado o ofício registado no sistema 
informático MGD sob o número 17674, em 22 de dezembro de 2022, da Assembleia Municipal de Aljezur, 
informando que foi aprovado em sessão ordinária realizada em 15 de dezembro do corrente ano, as Grandes 
Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal, para o ano de 2023 e Atualização das Taxas Previstas no 
Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças: ------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UM PONTO CINCO PONTO DEZ – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA 
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS: - Foi apresentado o ofício registado no sistema informático MGD 
sob o número 17675, em 22 de dezembro de 2022, da Assembleia Municipal de Aljezur, informando que foi 
aprovado em sessão ordinária realizada em 15 de dezembro do corrente ano, a Alteração ao Regulamento da 
Organização dos Serviços Municipais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UM PONTO CINCO PONTO ONZE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR - PROTOCOLO PARA COBRANÇA DE 
TRIBUTOS EM DÍVIDA AO MUNICÍPIO: - Foi apresentado o ofício registado no sistema informático MGD sob o 
número 17668, em 22 de dezembro de 2022, da Assembleia Municipal de Aljezur, informando que foi aprovado 
em sessão ordinária realizada em 15 de dezembro do corrente ano, a proposta de protocolo com a Autoridade 
Tributária e Aduaneira pra cobrança de tributos em dívida ao Município de Aljezur. -----------------------------------------  
Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UM PONTO SEIS – ÁGUAS E SANEAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO SEIS PONTO UM – FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR I - 46 – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento de Fernando dos Santos 
Ribeiro, registado no sistema informático MGD sob o número 14377, em 25 de outubro de 2022, solicitando que 
lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de água do mês de 
setembro do corrente ano, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  -----------------------  
Face ao teor constante na informação número 18685, datada de 12 de dezembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, autorizar a restituição no montante total de cento e vinte e oito euros e quarenta e seis cêntimos, 
sendo o valor de noventa e cinco euros e trinta cêntimos referente a consumo de água; de IVA, cinco euros e 



setenta e dois cêntimos e resíduos sólidos variável vinte e sete euros e quarenta e quatro cêntimos, 
relativamente ao processamento de setembro de 2022, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, 
da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  ------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM – HENRY ROBERT MANTJE – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

VALE DA TELHA – SETOR J – 113 – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento de Henry Robert Mantje, registado 

no sistema informático MGD sob o número 15080, em 07 de novembro de 2022, solicitando que lhe seja aplicada 

a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de água do mês de setembro de 

2022, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água. ----------------------------------------------------  

Face ao teor constante na informação número 18681, datada de 12 de dezembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos – Secção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a restituição no montante total de dois mil quatrocentos euros e cinquenta e sete cêntimos, sendo o 

valor de dois mil cento e quarenta e oito euros e sessenta e um cêntimos referente a consumo de água; de IVA, 

cento e vinte e oito euros e noventa e dois cêntimos e resíduos sólidos variável cento e vinte e três euros e quatro 

cêntimos, relativamente ao processamento de setembro de 2022, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do 

artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  --------------------------------------------------------------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 28 de 

dezembro de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um 

saldo de cinco milhões duzentos e quarenta mil oitocentos e sessenta euros e oitenta e três cêntimos, e em 

Operações não Orçamentais, um saldo de cento e nove mil setenta e quatro euros e noventa cêntimos. --------------  

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

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

UM PONTO UM – BERNARDO JAGEMANN FARIA E MAIA – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE UM PRÉDIO 
SITO EM LADEIRA – BORDEIRA: - Foi apresentado o requerimento em que Bernardo Jagemann Faria e Maia, vem 
requerer que lhe seja emitida certidão onde conste o parecer da Câmara Municipal sobre o destaque de uma 
parcela de terreno com a área de 902,50m2, de um prédio rústico, sito em Ladeira, freguesia de Bordeira, 
concelho de Aljezur, com a área total de 17750,00m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 41 da Secção 
S, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil quatrocentos e cinquenta e três, do 
qual é proprietário, conforme a seguir se indica:  --------------------------------------------------------------------------------------  
Parcela a destacar: Com uma área de 902,50 m2, localiza-se integralmente no aglomerado urbano da Vilarinha. ---   
Parcela Remanescente: Com uma área de 16847,50 m2 localiza-se parcialmente no aglomerado urbano da 
Vilarinha e parcialmente em solo rural.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos. ------------------------------------------   

Face ao teor constante na informação número 18291/2022/MP, datada de 02 de dezembro do corrente ano, da 

Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística e, na qual se conclui que a pretensão está conforme o previsto 

no número 4, do artigo 6º., do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, emitir certidão onde conste o parecer favorável ao respetivo destaque, devendo ser 

inscrito no registo predial, as parcelas resultantes do destaque, o ónus previsto nos números 6, 7 e 8 do artigo 6º. 

do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (proibição de novo destaque pelo prazo 

de dez anos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

DOIS – AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – PROGRAMA BANDEIRA AZUL 2023 – CANDIDATURA: - No âmbito do teor constante na 

informação número 19334, datada de 23 de dezembro de 2022, do Divisão de Obras Municipais e Ambiente, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, submeter as praias de Amoreira-Mar, Arrifana, Monte Clérigo, Odeceixe-

Mar a processo de Candidatura ao Programa Bandeira Azul 2023. ----------------------------------------------------------------   

DOIS PONTO DOIS – PRORROGAÇÃO DOS ATUAIS TÍTULOS – AUTORIZAÇÕES EM ESPAÇO PRAIAS: -------------------  

Retirado da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entrada do Senhor Vereador Manuel Marreiros, do Grupo Cidadãos Eleitores – Renascer, passando de imediato 

a fazer parte da Ordem do Dia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



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

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

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

UM PONTO UM – EUROSECOS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTOS SECOS, LDA. – LOTE 10 DA 1ª. FASE DA ZIF 

– ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO: - No seguimento da deliberação 

tomada em reunião do executivo realizada em 18 de agosto do corrente ano e decorrido o prazo do direito de 

audiência do interessado, foi presente o requerimento de Eurosecos, Lda, registado no sistema MGD sob o 

número 14025, em 26 de outubro do corrente ano, a solicitar a prorrogação do prazo por seis meses, justificando 

que o projeto não foi enquadrado nos fundos comunitários pela IAPMEI, levando assim a alterações de projeto, 

pois o mesmo deverá ser apresentado como projeto agrícola (FEADER), encontrando-se a aguardar a abertura do 

programa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um prazo adicional de três meses para entrega da comunicação 

prévia, conforme estipulado no artigo 11.º das Normas da Zona Industrial da Feiteirinha, havendo  lugar a um 

acréscimo de vinte por cento do valor inicial do lote. ---------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado, que nos termos do número 4 do artigo 11º. das 

Normas da ZIF e após a tomada de conhecimento da presente deliberação, deverá no prazo de cinco dias liquidar 

a importância de seiscentos e vinte e oito euros e vinte cêntimos, referente ao acréscimo supracitado.- --------------  

UM PONTO DOIS – TEORIAS E TALENTOS, LDA. – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE HIPOTECA DOS LOTES NÚMEROS 

30 E 31 DA 1ª. FASE DA ZIF – ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: - Foi apresentada a carta registada no sistema 

informático MGD sob o número 16953, em 09 de dezembro de 2022, em que a empresa Teorias & Talentos, Lda, 

vem solicitar autorização para hipotecar os Lotes números 30 e 31 - 1ª Fase, da Zona Industrial da Feiteirinha, por 

forma a obter financiamento para construção no lote 31 - 1ª Fase. ---------------------------------------------------------------  

No âmbito da informação número 19030, datada de 16 de dezembro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Económico, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a hipoteca dos lotes 30 e 31 da 1.ª fase, da Zona Industrial da Feiteirinha, a qual só poderá 

ocorrer após a realização da escritura de compra e venda, para o financiamento das obras a realizar no lote 31 e 

apenas para esse fim, por forma a empresa TEORIAS & TALENTOS, LDA, poder desenvolver a atividade a que se 

propôs. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2022/2023 – CANDIDATURA A APOIO SÓCIO-

EDUCATIVO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

– Face ao teor constante na informação número 18609, datada de 09 de dezembro de 2022, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Ação Social, e tendo sido presente a listagem do 

boletim de candidatura ao apoio socioeducativo do aluno, Sierra Elizabeth Sprong, do Agrupamento de Escolas de 

Aljezur - Professora Piedade Matoso, para o ano letivo 2022/2023, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 

o escalão A, à aluna Sierra Elizabeth Sprong, por a mesma pertencer ao agregado familiar integrado no 1.º escalão 

de rendimento para atribuição de abono de família. ----------------------------------------------------------------------------------  

– Face ao teor constante na Informação número 19283, datada de 22 de dezembro de 2022, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, e tendo sido presente 

a listagem dos boletins de candidatura ao apoio socioeducativo dos alunos/alunas, do Agrupamento de Escolas de 

Aljezur - Professora Piedade Matoso, para o ano letivo 2022/2023, cujo documento depois de rubricado fica 

apenso à presente ata, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os escalões aos alunos sustentado na 

referida informação, e conforme abaixo se indica: ------------------------------------------------------------------------------------  

– É atribuído o escalão A, aos alunos e às alunas pertencentes a agregados familiares integrados no 1.º escalão de 

rendimento para atribuição de abono de família. --------------------------------------------------------------------------------------  

– É manifestada intenção de atribuir o escalão B, aos alunos e às alunas pertencentes a agregados familiares 

integrados no 2.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família. -----------------------------------------------  



Foi ainda deliberado, por unanimidade, comunicar aos encarregados de educação dos alunos a que foram 

atribuídos o escalão B, que poderão pronunciar-se por escrito, no prazo de 10 dias, após a receção da 

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

TRÊS – CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – LAVRAR O MAR – COOPERATIVA CULTURAL, CRL – MINUTA DE PROTOCOLO: - Foi 

apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 16762, em 05 de dezembro de 2022, 

de Lavrar o Mar – Cooperativa Cultural, CRL, enviando para aprovação a Minuta de Protocolo no âmbito do 

Projeto “Lavrar o Mar | As artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina, no âmbito da candidatura ao Apoio 

Sustentado 2023-2024 da DgArtes|Ministério da Cultura. ---------------------------------------------------------------------------  

 A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, 

do Grupo de Cidadãos Eleitores - Renascer, aprovar a Minuta do Protocolo, a qual fica anexa à presente ata dela 

fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

TRÊS PONTO DOIS – AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO “TATUAGENS” DE MARIA JOSÉ FERREIRA: - No 

âmbito do teor da informação número 17751, datada de 22 de novembro de 2022, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Cultura, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

desenvolver o processo de contratação pública por ajuste direto, em regime simplificado para aquisição de 50 

exemplares do livro “Tatuagens” da autoria de Maria José Ferreira”, à entidade Positive Gazelle, Lda, no valor 

total de seiscentos euros acrescido de IVA à taxa em vigor, destinados a oferta. ----------------------------------------------  

QUATRO – EDUCAÇÃO  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSORA PIEDADE MATOSO – ALJEZUR – VISITAS DE 

ESTUDO 2022/2023 – ORÇAMENTO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 

número 17088, em 13 de dezembro de 2022, do Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso, Aljezur, 

enviando Proposta de Orçamento no valor de quinze mil e novecentos euros, relativo ao Plano de Visitas de 

Estudo a realizar no ano letivo 2022/2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro até quinze mil e novecentos euros, para fazer 

face a despesas com a realização das Visitas de Estudo a realizar no ano letivo 2022/2023, devendo para o efeito 

no final o Agrupamento de Escolas apresentar relatório final das atividades realizadas. ------------------------------------  

CINCO – ASSOCIATIVISMO  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CINCO PONTO UM – SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO 

FINANCEIRO: - Foi apresentada a carta com a referencia número 2022/007, enviada por email e registada no 

sistema informático MGD, sob o número 17279, em 15 de dezembro de 2022, dos Serviços Sociais das Autarquias 

do Município de Aljezur, solicitando um apoio financeiro para suportar as despesas com a trabalhadora, que 

assegura a função de cozinheira na cantina, bem como, um apoio para suportar os custos administrativos da 

Associação, cujo valor apurado é no montante total de treze mil setecentos e sessenta euros e sessenta e quatro 

cêntimos, sendo o valor de onze mil quinhentos e dez euros e sessenta e quatro cêntimos, destinado a suportar 

as despesas com a trabalhadora, e o valor de dois mil duzentos e cinquenta euros, para despesas de serviços no 

apoio administrativo aos associados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado, no valor total de treze mil setecentos 

e sessenta euros e sessenta e quatro cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

CINCO PONTO DOIS – APOIO AO ASSOCIATIVISMO – CONCESSÃO DE APOIOS LOGÍSTICOS – CANDIDATURAS 

2022/2023: - No âmbito do teor constante na informação número 19242, datada de 21 de dezembro de 2022, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Apoio, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a concessão de apoios logísticos relativos a candidaturas entregues, elegíveis em 

conformidade com o Regulamento e, ainda não decididas nos termos do Regulamento de Apoios ao 

Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Aljezur. -----------------------------------------  

CINCO PONTO TRÊS – CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – PROPOSTA: - Pelo Senhor Presidente da Câmara 

foi apresentada a Proposta número 76/2022, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------   



PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE ALJEZUR E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Direção da AHBV Aljezur e o Comando do Corpo de Bombeiros reuniram com o Município de Aljezur, 

apresentando os meios e recursos do corpo de bombeiros, manifestando a necessidade de aumentar o valor do 

financiamento atribuído anualmente à Associação para fazer face ao efetivo em permanência para resposta 

imediata a situações de emergência e de proteção e socorro em complementaridade às Equipas de Intervenção 

Permanente e aos custos com a manutenção e reparação dos veículos, a contratação de seguros e a aquisição de 

combustíveis e outros equipamentos indispensáveis à prestação do socorro à população que têm sofrido 

aumentos muito significativos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo a que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A complexidade e frequência das ocorrências, quer sejam de cariz natural ou tecnológico, implicam uma maior 

profissionalização, capacitação e especialização dos operacionais. A segurança é um bem cada vez mais 

reconhecido e valorizado pelos residentes e pelos turistas, quando escolhem um local para viver ou para usufruir 

do seu período de férias e de lazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O aumento significativo do número de ocorrências, nomeadamente no âmbito da emergência pré-hospitalar 

em que se registou um crescimento de 22% no número de acionamentos pelo CODU nos últimos anos, de 987 em 

2018 para 1204 em 2022. De referir ainda que frequentemente surgem 2 e 3 pedidos quase simultâneos e a 

ausência de meios de resposta do Corpo de Bombeiros implica o atraso no socorro de 30 a 40 minutos, em 

virtude dos outros PEM (Postos Emergência Médica) estarem a mais de 30 quilómetros (Lagos, Monchique, 

Odemira, Vila Bispo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A Necessidade da Força Mínima de Intervenção Operacional, em complemento das Equipas de Intervenção 

Permanente, reagir ao Estado de Alerta Especial (EAE) do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

(SIOPS), em cumprimento ao previsto na Declaração da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 97/2007, face ao 

nível de alerta determinado para cada dispositivo de resposta operacional, dimensionando o seu efetivo à 

avaliação do risco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. O financiamento das AHB pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil pelo cumprimento das 

missões de serviço público prestado pelos corpos de bombeiros e regulada pela Lei nº 94/2015 de 13 agosto é 

desajustada da realidade atual e a forma de cálculo do Programa Permanente de Cooperação prejudica os 

territórios de baixa densidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Aljezur propõe a aprovação do contrato programa a celebrar entre o 

Município de Aljezur e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, para uma cooperação 

operacional, logística e financeira a vigorar de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, renovável por períodos 

sucessivos de 1 ano, cuja minuta se anexa e que substitui o protocolo assinado a 01 de setembro de 2020 e em 

vigor.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, cuja minuta do Contrato programa, fica 

anexa à presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FINANCEIRO: - Retirado da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

CINCO PONTO CINCO – APOIO AO ASSOCIATIVISMO – CANDIDATURAS EXTRAORDINÁRIAS – PROPOSTA: - Pelo 

Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta número 77/2022, que a seguir se transcreve:  -------  

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

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 

CONCELHO DE ALJEZUR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, esta mesma 

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

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



GRL_ASSINATURA_1 Assinatura 
 
 

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

espelhadas as candidaturas extraordinárias para o ano de 2022 referentes aos apoios solicitados e que receberam 

avaliação por parte da comissão constituída para o efeito conforme regulamento: ------------------------------------------  

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

– Aquisição de duas mesas de snooker – Subsídio no valor de cinco mil euros. ------------------------------------------------  

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

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

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

–  Participação no campeonato do Algarve de tiro aos pratos – Subsídio de quinhentos euros; ---------------------------  

–  Aquisição de cereais para alimentação de espécies cinegéticas – Subsídio de mil euros. ---------------------------------  

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

– Festa Anual – Subsídio no valor de trezentos e cinquenta euros por noite de animação no máximo de três noites 

e apoio logístico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FÁBRICA DA IGREJA DA NOSSA SENHORA D’ALVA DE ALJEZUR -------------------------------------------------------------------  

– Festa Padroeira Nossa Senhora D’Alva – Subsídio de mil e duzentos euros e apoio logístico. ----------------------------  

CLUBE DE PRATICANTES BTT PEDAL’AR LIVRE  -----------------------------------------------------------------------------------------  

–  IX Passeio Noturno – Subsídio no valor de quinhentos euros e apoio logístico; ---------------------------------------------  

– VII Passeio Rota da Batata-Doce – Subsídio no valor de dois mil e quinhentos euros e apoio logístico.” --------------  

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Não se verificou qualquer intervenção por parte do público 
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APROVAÇÃO DA ATA: - 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. -----------------------------------------------------------------------------------  
VOTAÇÃO: - Todas as votações foram tomadas nominalmente. -------------------------------------------------------------------  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 

reunião, eram doze horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, José da Silva 

Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, designado para o efeito, a redigi e subscrevo. 

 

 

Aljezur,  

 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 

 
 
 

-José Manuel Lucas Gonçalves- 
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