
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 103 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/28  

 
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 03 de novembro 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 Lei das Finanças Locais  Participação Variável no IRS e Imposto Municipal Sobre Imóveis  Fixação da taxa a 
cobrar no ano de 2023  Proposta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 Festa de Natal e oferta de Cabazes de Natal  2022; -----------------------------------------------------------------------------  
1.5 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.1 CTT  Correios de Portugal, SA  Serviços CTT no concelho de Aljezur; ----------------------------------------------------  
1.5.2 AMAL  Comunidade Intermunicipal do Algarve  Envio da ata nº. 12, referente à reunião extraordinária, do 
conselho Intermunicipal, realizada a 07.10.2022; --------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.3 Águas do Algarve, SA  Alteração da proporção da origem e qualidade da água fornecida a partir  da ETA de 
Alcantarilha  Água subterrânea; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.4 TAIPA  Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira, CRL  20ª. 
Campanha Solidária Aliados no Natal;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Alteração ao Mapa de Pessoal de 2022; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
II ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE  ----------------------  
1. OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Valorização e Requalificação da Ribeira de Aljezur  Revisão de preços; ----------------------------------------------------  
1.2 Requalificação Urbana de Aljezur  Remodelação das Redes de Distribuição e de Iluminação Pública, nas Ruas 
Nascer do Sol e da Boavista  Liberação Parcial de caução; --------------------------------------------------------------------------  
III  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Processo Concurso  Concessão e Exploração de Quiosques  Praia de Odeceixe; ---------------------------------------  
1.2 Acordo de Compromisso  Introdução de Produtos Alimentares produzidos na região do Algarve, nos 
refeitórios escolares; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. AÇÃO SOCIAL  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Ação Social Escolar - ano letivo 2022/2023; -----------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
   

Período Antes da Ordem do Dia 
ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Pelos Senhores Vereadores Ricardo Lopes e Fátima Lopes, 
do Grupo de Cidadãos Eleitores  Renascer, foram apresentadas as seguintes recomendações /questões: ---------  
1. RIBEIRA DE ALJEZUR:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Foram realizados trabalhos na ribeira (à volta e na base das fundações da ponte) que interferem com a ponte. 
Inclusivamente foram plantados três amieiros (árvores de grande porte) quase encostados à ponte. ------------------ 
Os trabalhos efetuados interferem com o natural escoamento de água das ribeiras, tendo as águas sido 
encaminhadas apenas para dois arcos, quando a ponte tem 3 arcos.  ------------------------------------------------------------  
Tudo isto deveria ter sido acompanhado pelas Infraestruturas de Portugal, que é a entidade responsável pela 
ponte.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
As Infraestruturas de Portugal foram ouvidas sobre o assunto?  -------------------------------------------------------------------  
2. CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL E CIVIL DE ALJEZUR ---------------------------------------------------------------------  
A falta de pessoal naquele serviço é notória. Apenas duas pessoas.  --------------------------------------------------------------  
Nas últimas semanas apenas a Drª. Sofia Galrrote tem estado ao serviço.  ------------------------------------------------------  
Quem perde são sempre os mesmos - os cidadãos.  -----------------------------------------------------------------------------------  
Recomenda-se ao Sr. Presidente da Câmara que questione o Ministério da Justiça acerca do assunto. -----------------  
3. LOTEAMENTO DO ALTO DA BARRADA --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Há uns meses votámos contra a alteração do regulamento do Loteamento do Alto da Barrada. --------------------------  
Agora no lote que justificou a alteração, foi instalada uma casa pré-fabricada com rodas, e posteriormente 
resguardada com relva sintética na sua base.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi licenciada? Se sim, ao abrigo de que normas legais?  -----------------------------------------------------------------------------  
4. EDUCAÇÃO / COLOCAÇÃO DE PROFESSORES -----------------------------------------------------------------------------------------  
Qual a situação da colocação de professores na Escola Professora Piedade Matoso. Já foram integrados todos os 
docentes que se encontravam em falta no início do ano Escolar? Se não, quais se encontram em falta? E como se 
pretende resolver esta problemática? -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. TRANSPORTES ESCOLARES - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No passado ano de 2021, referimos a necessidade de colocação de abrigos de espera para os transportes 
escolares, ao qual nos foi dito que se estava a tratar desse assunto. Em período antecedente ao início do ano 
letivo 2022/2023 verificou-se a colocação de sinalização das paragens de transporte público/escolar por todo o 
concelho, no entanto gostaríamos nos esclarecessem para quando a colocação de abrigos de espera nas 
respetivas paragens?  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ainda sobre o tema dos transportes escolares, constou-nos que existem situações de grave irregularidade 
relativamente à ocupação sobrelotada dos transportes de jovens que se dirigem para os estabelecimentos de 
ensino em Lagos, sendo que diariamente se verifica jovens / adolescentes que se deslocam numa distância de 
aproximadamente 30 km, sentados no chão do autocarro ou até mesmo em pé. -------------------------------------------- 
Por considerarmos esta situação uma falta de segurança grave, gostaríamos de ver resolvidas de imediato estas 
questões de segurança, inerentes a este serviço. Fazemos aqui a ressalva de que não estamos em contexto de 
deslocações de transportes urbanos de pequeno curso, onde isto possa ser aceitável. ------------------------------------- 
Por último, e também após um ano, voltando à questão dos passes escolares, consta-se que para alguns passes 

emitidos pela própria empresa que assegura os transportes. -----------------------------------------------------------------------  
No entanto a empresa conhecedora deste problema, em vez de se reportar esta situação à origem, continuam a 
efetuar cobranças indevidas de valores de bilhetes aos alunos, quando estes já foram antecipadamente 
assegurados pelo Município, segundo listagens verificadas no início de cada mês. -------------------------------------------  
Não se compreende como esta situação persiste, após os incidentes reportados no ano anterior, os quais levaram 
mais de 6 meses para ressarcir os respetivos valores cobrados indevidamente.  ----------------------------------------------  
 Este tema já foi sobejamente debatido ao qual foi referido que se tentaria melhorar o serviço. Se isto se trata de 
melhoria de serviços por via da experiência, deixa muito a desejar!  --------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram prestadas as seguintes Informações: --------------------------------------------  
-  Quero expressar em nome do Município de Aljezur, as felicitações à Junta de Freguesia de Rogil, na pessoa do 
Senhor Presidente Jorge Pacheco, o reconhecimento e agradecimento, pelo sucesso do evento deste fim de 
semana, o  Amendoim em Festa, obviamente que este nosso reconhecimento vai para toda a equipa que 
organizou e montou esta iniciativa, todos aqueles que participaram na montra, e para as gentes do Rogil, que 
devem estar orgulhosos desta grande iniciativa, que marcou e seguramente marcará a região com este evento é 
mais um produto de excelência. Os Rogilenses e a Freguesia estão de parabéns, o concelho de Aljezur, tem mais 
uma aposta ganha, para trazer gente ao concelho, para ajudar a economia local, assim como, se afirmar um 
destino cada vez mais atrativo e apelativo, está lançada a semente à terra para mais outras edições coroadas de 
sucesso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



- Foi publicado, pelo Gabinete da Senhora Secretária de Estado das Pescas, prorrogação do Despacho nº 9171-
A/2021, esta matéria que colocava os pescadores da Costa Vicentina, perante uma injustiça, na pesca ao Polvo. 
Este assunto, foi colocado pela Câmara de Aljezur e a Associação de Pescadores da Arrifana aquando da visita da 
Senhora Secretaria de Estado das Pescas a Aljezur em 09 de julho de 2021, e que foi prontamente atendida e 
resolvida a bem dos mesmos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em relação à matéria colocada pelos Senhores Vereadores do Renascer na última reunião de Câmara, no passado 
dia 20 de outubro, sobre o estacionamento junto às Finanças e a questão da rampa e degraus junto ao Edifício 
Dom Dinis, em que alertam para que as soluções poderão ser fáceis.  -----------------------------------------------------------  
É muito interessante, ver agora as preocupações dos Senhores Vereadores, com problemas e erros do passado, 
senão vejamos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A rampa que refere e os degraus, foram autorizados, numa altura em que foi construído o Edifício Dom Dinis, 
onde se teria tido a oportunidade de se ter recuado o Edifício em causa, não permitindo o estrangulamento da 
Rua 25 de Abril. Nesta mesma zona, onde recentemente teve a Câmara que corrigir o problema de perigosidade e 
não funcionalidade do estacionamento junto do mesmo edifício; está neste momento a ser equacionada a 
solução para o problema colocado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Em relação ao estacionamento na Rua 25 de Abril, foi no tempo do Presidente José Amarelinho que se realizou a 
obra de requalificação, junto à Ribeira, onde foram criados cerca de 35 lugares, foi no tempo do Presidente 
Amarelinho que se intervencionou e pavimentou o estacionamento na zona do mercado junto à Ribeira de 
Aljezur. Recentemente, já com este executivo foram adquiridos dois terrenos junto ao atual estacionamento das 
Finanças, que irá permitir fazer um novo parque de estacionamento, em dois pisos, assim como, intervencionar e 
melhorar o atual parque. Aumentando o número de lugares para estacionamento e melhorando o seu 
ordenamento, encontrando-se neste momento o processo em fase de lançar concurso para o projeto, para de 
seguida se poder avançar com a obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Ainda sobre as recomendações /questões, apresentadas pelos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo 
Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, em que exigem algumas clarificações para melhor elucidar, 
antes de mais os próprios e todos os que procuram estes documentos para melhores esclarecimentos. ---------------  
Assim, e referente à Pousada da Juventude da Arrifana e à situação referida sobre a ligação de esgoto e ao 
alegado tempo que foi tomado para correção da situação, referindo-se mesmo os Senhores Vereadores à vários 
meses, importa referir que a Pousada da Arrifana foi inaugurada no já longínquo ano de 2007, mais 
concretamente no dia 24 de setembro de 2007. A cerimónia foi presidida pelo Ministro da Presidência Pedro Silva 
Pereira, quando era Presidente da Câmara Municipal de Aljezur o atual Vereador sem funções ou em regime de 
não permanência, Manuel Marreiros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Após o momento inaugural, o equipamento passou a operar até à presente data. -------------------------------------------  
Fácil será concluir que o relato trazido agora pelos Senhores Vereadores não é matéria recente uma vez que as 
ligações efetuadas à rede de saneamento remontam à época da construção que deverá pelo menos ter 
acontecido em 2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Em 2020, 13 anos depois, surge da parte do Senhor Vereador Manuel Marreiros a denuncia/alerta para o facto de 
se encontrar a c
origem na Pousada da Juventude. Afirmação sua que mais uma vez revela um conhecimento da origem de alguns 
problemas que nunca tiveram resolução!  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
13 anos! 13 anos separam a abertura do equipamento e o alerta sobre a ocorrência em 2020. ---------------------------  
No entanto após a identificação da origem em 2020, a identificação do problema, da decisão e da execução para 
resolução do problema, levou esta Câmara 6 meses a resolver aquilo que já era problema há mais de 13 anos! -----  
Entendeu esta Câmara, não intervir em época alta no momento em que se encontrava em plena laboração a 
Pousada, tendo sido combinado com a gerência da mesma, momento mais apropriado para a intervenção, uma 
vez que não conseguíamos dimensionar a intervenção necessária nem o tempo necessário para a mesma.  ----------  
6 meses! 6 meses e uma intervenção de dois dias, foram suficientes para resolver o problema identificado com 
mais de 13 anos!  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fica uma forte preocupação pelo facto de existirem situações similares e de elevada gravidade, de complexa 
resolução por impactarem em diversas habitações e estabelecimentos no Vale da Telha que ainda que tenham 
sido, conforme confirmado pelo próprio, do conhecimento do ex-Presidente, nunca tenham merecido resolução 
ao longos dos 20 anos da sua Presidência.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
E dizemo-lo aqui para que se saiba antes que seja referido pelo próprio qualquer dia e que exija uma solução em 
meses de um problema gigantesco para o qual claramente nunca empenhou uma atuação enérgica, urgente e 
persistente no sentido de eliminar um problema real, grave e impactante. Aliás, conforme se denota no 



tratamento ao longo dos anos na Ribeira de Aljezur que agora recebe uma intervenção séria, coerente, pensada e 
consequente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pela primeira vez irão ser devidamente isoladas as caixas de esgoto que se encontram na ribeira, sobretudo no 
troço junto às pontes em par do mercado municipal.  --------------------------------------------------------------------------------   
Foram feitas várias verificações na Rua 25 de Abril para identificar a origem do escorrimento que aparece por 
vezes na parede da margem do Jardim da Liberdade sem qualquer sucesso até à data. Já foram verificadas caixas 
de esgoto, verificado subsolo com abertura de valas profundas, colocados equipamento de vídeo para verificação 
do interior da descarga e recentemente contratado uma prestação de serviço que irá com um equipamento 
próprio verificar toda a rede de esgoto daquele local, bem como, do existente junto do Banco Crédito Agrícola, 
em mais uma tentativa de resolução de um problema que já se arrasta há muitos anos e que nunca teve uma 
solução!  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conforme já referido no último esclarecimento feito às dúvidas/recomendações dos Senhores Vereadores, torna-
se fácil apontar os problemas quando os conhecemos e sabemos da sua existência há já muito tempo, apesar de 
nunca ter contribuído para as suas resoluções. Agradecemos mais uma vez a confiança depositada pelos Senhores 
Vereadores para que agora se encontrem soluções para esses mesmos problemas que perduram há vários anos, 
apesar de ter tido oportunidade de resolução aquando do desempenho das funções Executivas e de Presidente.  -  

Ordem do Dia 
I  ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ----------------------------------  
UM  ADMINISTRAÇÃO GERAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM  INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 
Despachos do Senhor Presidente exarados na vigésima sétima e vigésima oitava alteração ao Orçamento da 
Despesa de 2022, na vigésima sétima e na vigésima oitava, 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:   
DECRETO-LEI N.º 74/2022 - Diário da República n.º 205/2022, Série I de 2022-10-24, Presidência do Conselho de 
Ministros, procede à alteração à orgânica do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., ao 1.º Direito - 
Programa de Apoio ao Acesso à Habitação e ao Porta de Entrada - Programa de Apoio ao Alojamento Urgente. ----  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 96/2022 - Diário da República n.º 205/2022, Série I de 2022-10-
24, Presidência do Conselho de Ministros, determina a cessação de vigência de resoluções do Conselho de 
Ministros publicadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19. --------------------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 76/2022 - Diário da República n.º 210/2022, Série I de 2022-10-31, Presidência do Conselho de 
Ministros, Habilita a delegação de competências atribuídas às câmaras municipais no domínio do estacionamento 
público nas entidades intermunicipais e nas associações de municípios de fins específicos. --------------------------------  
PORTARIA N.º 265/2022 - Diário da República n.º 211/2022, Série I de 2022-11-02, Presidência do Conselho de 
Ministros, Altera (décima terceira alteração) o Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, 
aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março. --------------------------------------------------------------------  
PORTARIA N.º 266/2022 - Diário da República n.º 211/2022, Série I de 2022-11-02, Presidência do Conselho de 
Ministros, Altera (décima alteração) o Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano, aprovado em 
anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março. ----------------------------------------------------------------------------------------  
PORTARIA N.º 267/2022 - Diário da República n.º 212/2022, Série I de 2022-11-03, Ambiente e Ação Climática, 
estabelece os elementos instrutórios dos pedidos de licença de produção e de licença de exploração das centrais 
a biomassa e revoga a Portaria n.º 76/2021, de 1 de abril. ---------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS  LEI DAS FINANÇAS LOCAIS  PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS E IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS  FIXAÇÃO DA TAXA A COBRAR NO ANO DE 2023  PROPOSTA: - O presente assunto foi retirado da 
ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO QUATRO  FESTA DE NATAL E OFERTA DE CABAZES DE NATAL  2022:  O presente assunto foi 
retirado da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO  CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM  CTT  CORREIOS DE PORTUGAL, SA  SERVIÇOS CTT NO CONCELHO DE 
ALJEZUR: - Foi apresentado o ofício número 50409 enviado por email e registado no sistema informático MGD 
sob o número 14497, em 26 de outubro de 2022, dos CTT  Correios de Portugal. SA, em que envia resposta à 
questão colocada referente à distribuição de correspondência no Concelho de Aljezur. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS  AMAL  COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE  ENVIO DA ATA Nº. 
12, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADA A 07.10.2022: - Foi 



apresentada a ata número 12/2022, referente à reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal da AMAL, 
realizada no dia 07 de outubro de 2022, enviada por email e registada no sistema informático MGD sob o número 
14410, em 25 de outubro de 2022.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS  ÁGUAS DO ALGARVE, SA  ALTERAÇÃO DA PROPORÇÃO DA ORIGEM E 
QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA A PARTIR DA ETA DE ALCANTARILHA  ÁGUA SUBTERRÂNEA: - Foi presente o 
ofício número CE.2022.00817 enviado por email e registado no sistema informático MGD sob o número 13781, 
em 13 de outubro de 2022, da Águas do Algarve, S.A., relativo à Alteração da Proporção da Origem e Qualidade 
da Água fornecida a partir da ETA de Alcantarilha - Água Subterrânea. ----------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO QUATRO  TAIPA  ORGANIZAÇÃO COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DO CONCELHO DE ODEMIRA, CRL  20ª. CAMPANHA SOLIDÁRIA ALIADOS NO NATAL: - Foi 
apresentado o ofício número 062/A121/2022 remetido por email e registado no sistema informático MGD sob o 
número 14092, em 19 de outubro de 2022, da TAIPA  Organização Cooperativa para o Desenvolvimento 
Integrado do Concelho de Odemira CRL, solicitando um apoio financeiro

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, unanimidade, atribuir o apoio financeiro, no valor de quinhentos euros, à TAIPA  
Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira CRL, destinado à Campanha 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Declaração de voto dos Senhores Vereadores Ricardo Lopes e Fátima Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores  
Renascer:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-RENASCER, votam a favor. Ressalvando que seja acautelada a 
atribuição de cabazes, ou até mesmo vales de desconto para compras, evitando a atribuição cumulativamente a 
casos referenciados quer pela Câmara, Segurança Social, Juntas de Freguesia e a Associação de S. Vicente de 
Paulo. ------------------------------------------------------------------- 
DOIS  GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM  RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 02 de 
novembro de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um 
saldo de seis milhões cento e noventa e nove mil duzentos e oitenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos, e em 
Operações não Orçamentais, um saldo de cento e sete mil setecentos e trinta e três euros e sessenta e quatro 
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS  RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM  ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2022: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta número 65/2022, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------  
PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Nos termos do disposto nos art.º s 28º e 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
nº 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o art.º 3º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na redação 
atual, os municípios dispõem de um mapa de pessoal, tendo em conta as atividades a desenvolver durante a sua 
execução, contendo o número de postos de trabalho necessários para realização das respetivas atividades. ---------  
2. De acordo com o art.º 3º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, a organização, a estrutura e o 
funcionamento dos serviços das autarquias locais devem reger-se por princípios, nomeadamente, da eficácia, da 
proximidade dos serviços aos cidadãos, da racionalização dos meios e na eficiência na afetação de recursos 
públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. O número de arquitetos ao serviço neste Município torna-se insuficiente para dar resposta à enorme 
sobrecarga de serviço naquela área. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. A arquiteta Mariana Pereira apresentou um pedido de mobilidade para a Comissão de Coordenação de 
Desenvolvimento Regional do Norte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. O Arquiteto Filipe Almeida no início do ano 2024 atinge a idade para aposentação. --------------------------------------  
6. Deverá ser acautelada a entrada de novos trabalhadores na área de arquitetura com a brevidade possível, por 
forma a tomarem o devido conhecimento do serviço, antes da saída do trabalhador por aposentação. ----------------  
7. O Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro, com as demais alterações, no artigo 39º, define que:  

es  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



8. O Município não dispõe de trabalhadores que possam assegurar o funcionamento das atividades. 
9. Encontra-se em mobilidade na carreira e categoria de Assistente Operacional - 'Serviços Gerais (Serviço 
transportes  motorista), um trabalhador que face às necessidades do serviço e ao interesse do trabalhador, é 
intenção proceder à consolidação da respetiva mobilidade. ------------------------------------------------------------------------  
10. A 1 de abril de 2022 foram transferidas para o Município as competências na área de educação, nos termos do 
Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
11. De acordo com o nº 3 do Despacho nº 3688/2022 de 29 de novembro, os procedimentos concursais vigentes 
à data de publicação do referido despacho, para recrutamento de assistentes operacionais para os agrupamentos 
de escolas, mantêm-se em vigor, passando as Câmaras Municipais a ser as entidades responsáveis pelo 
recrutamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
12. A 1 de setembro de 2022 foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com uma trabalhadora 
na carreira e categoria de assistente operacional, em que o respetivo procedimento concursal foi desenvolvido no 
Agrupamento de Escolas, tendo o seu posto de trabalho sido aditado ao mapa de pessoal do Município. -------------  
Proponho à Exma. Câmara Municipal: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1  Que aprove a segunda proposta de alteração ao mapa de pessoal para o ano 2022, que consiste: ------------------  
a) Na criação de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Quatro postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior - Arquiteto;  ---------------------------------------  
- Sete postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Técnico  Animador Sociocultural;  ----------------------  
- Um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional - Serviços Gerais (Serviço transportes - 
motorista);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) No aditamento, nos termos do nº 9 do art.º 43º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, do posto de 
trabalho abaixo indicado:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Assistente Operacional - Serviços Gerais (Serviço de Educação  Vigilantes).  -------------------------------------------------  
2 Que, em caso de aprovação, a presente proposta seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal para 
efeitos de aprovação, nos termos da alínea a) do nº 2 do art.º 3º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, 
na redação atual, conjugado com a alínea o) do nº 1 do art.º 25º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  
3  Que o encargo resultante desta alteração ao mapa de pessoal conste apenas do orçamento municipal para o 
ano de 2023, atendendo a que não haverá aumento de despesa no ano em curso por incapacidade de 
desenvolvimento dos procedimentos concursais para Técnico Superior e Assistente Técnico e por o orçamento já 

 ------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Ricardo Lopes e Fátima Lopes, do 
Grupo de Cidadãos Eleitores  Renascer, aprovar a proposta de Mapa de Pessoal para 2022 e submeter o mesmo 
à aprovação da Assembleia Municipal, o qual, depois de devidamente rubricado, fica arquivado em pasta própria.  
Declaração de voto dos Senhores Vereadores Ricardo Lopes e Fátima Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores  
Renascer:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-RENASCER, estarão sempre disponíveis para colaborar na criação 
de condições para melhoria da gestão de recursos humanos já existentes, e citando propostas de anteriores 

------------ 
Todavia, não podemos concordar com a criação de mais 4 postos de técnicos de arquitetura, quando o quadro de 
Recursos Humanos do Município já comporta 4 técnicos equivalentes, o que viria a totalizar 8 Técnicos de 
Arquitetura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não obstante, considerando que se avizinham tempos de dificuldade financeira, num Município de tão pequena 
dimensão, comportar 8 lugares de técnicos de arquitetura cumulativamente, seria no mínimo escandaloso. -------- 
Relembramos que em anos anteriores no Departamento de Urbanismo com menos recursos humanos, e sendo à 
altura o volume de serviços substancialmente superior ao que atualmente se verifica, não se refletiam 
derrapagens de prazos tão acentuadas, como o que se tem verificado nos últimos anos. ---------------------------------- 
Este facto não reflete falta de recursos humanos, mais sim falta de coordenação eficaz de gestão de recursos 
humanos existentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recomendamos assim, aquando da aproximação da extinção de lugar de técnicos em questão, sejam 
formalizados os devidos acautelamentos para o efeito, e quanto muito a criação de 2 lugares para novos técnicos, 
com a inerente extinção dos anteriores.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Posto isto, e pelo atrás exposto os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-RENASCER, votam contra a criação 
de mais 4 postos de Técnicos de Arquitetura.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
II ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE  ----------------------  
UM  OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



UM PONTO UM  VALORIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DE ALJEZUR  REVISÃO DE PREÇOS: - No 
seguimento da deliberação de Câmara realizada em 29 de setembro de 2022, foi presente a Revisão Provisória de 
preços (nº 1), referente à Empreitada de Valorização e Requalificação da Ribeira de Aljezur, no valor de mil 
novecentos e vinte e sete euros e oitenta e dois cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------  
No âmbito da informação da Chefe de Divisão de Obras Municipais e Ambiente, produzida na aplicação 
informática MGD, movimento 5, e registada sob o número 15826, em 21 de outubro do corrente ano, a Câmara 
deliberou, por unanim

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS  REQUALIFICAÇÃO URBANA DE ALJEZUR  REMODELAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS RUAS NASCER DO SOL E DA BOAVISTA  LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO: - No 
âmbito do teor constante na informação número 16110, datada de 26 de outubro do corrente ano, da Divisão de 
Obras Municipais e Ambiente, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à redução de 30% do total da 
caução, à empresa Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda., nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 do 
artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos, correspondente ao final do primeiro ano, conforme abaixo se 
indica: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Depósito na CGD  Caixa Geral de Depósitos: no valor de oitocentos e oitenta e quatro euros e cinquenta e oito 
cêntimos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Retenções para reforço da caução em dinheiro: no valor de oitocentos e oitenta e quatro euros e cinquenta e 
oito cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM  PROCESSO CONCURSO  CONCESSÃO E EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUES  PRAIA DE ODECEIXE: - 
O presente assunto foi retirado da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS  ACORDO DE COMPROMISSO  INTRODUÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES PRODUZIDOS NA 
REGIÃO DO ALGARVE, NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES: - Foi presente o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 13068 em 29 de setembro de 2022, da AMAL  Comunidade Intermunicipal do Algarve, em 
que envia para aprovação o Acordo de Compromisso - Introdução de Produtos Alimentares Produzidos na Região 
do Algarve nos Refeitórios Escolares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 15441, datada de 14 de outubro do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento  Serviço de Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar o referido Acordo de Compromisso, cujo documento depois de rubricado fica anexo à 
presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Declaração de voto dos Senhores Vereadores Ricardo Lopes e Fátima Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores  
Renascer:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-RENASCER, votam a Favor. Dinamizar a economia regional e local 
e minimizando impactes do foro ambiental será sempre um fator a privilegiar.  ----------------------------------------------  
Não obstante, é nosso entendimento que este projeto deva ser promovido, a toda a hora, com a divulgação e a 
articulação para com as empresas e/ou associações de produção agrícola já sediadas no concelho de Aljezur, para 
que atempadamente possam participar, obedecendo a todos os tramites necessários que este tipo de ação exige.   
Dado que este projeto/ideia já se desenvolve há largos meses, é recomendável o uso de todos os meios de 
divulgação, como por exemplo, sessões de esclarecimento por todas as sedes de freguesias, site do município, ou 
até mesmo endereçando convites apelando á participação, e aderência ao projeto, captando potenciais 
produtores locais, valorizando a economia local e projetando-a igualmente a nível regional. ----------------------------- 
DOIS  AÇÃO SOCIAL  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM  AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2022/2023:  ---------------------------------------------------------  
2.1.1  Face ao teor constante na informação número 16065, datada de 25 de outubro 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 ,  e , do Agrupamento de 
Escolas de Aljezur - Professora Piedade Matoso, para o ano letivo 2022/2023, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir o escalão A aos referidos alunos, por os mesmos pertencerem a um agregado familiar 
integrado no 1.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família.------------------------------------------------- 
2.1.2  Face ao teor constante na Informação número 16068, datada de 25 de outubro de 2022, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento  Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, e tendo sido presente 



a listagem do boletim de candidatura ao apoio socioeducativo do aluno , do Agrupamento de Escolas de 
Aljezur - Professora Piedade Matoso, para o ano letivo 2022/2023, a Câmara deliberou por unanimidade, atribuir 
o escalão A ao referido aluno, por o mesmo pertencer a um agregado familiar integrado no 1.º escalão de 
rendimento para atribuição de abono de família. --------------------------------------------------------------------------------------  
2.1.3  No seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara de 20 de outubro de 2022, foi apresentada 
a exposição registada no sistema informático MGD, sob o número 14577, em 27 de outubro de 2022, em que a 
responsável de educação do aluno , vem solicitar a revisão do pedido de escalão de Ação Social Escolar para o 
ano letivo 2022/2023, em virtude do falecimento de um elemento do seu agregado familiar, tendo a Câmara, 
deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de revisão do escalão de ação social escolar, uma vez que, não 
obstante a diminuição dos rendimentos do agregado familiar, o mesmo mantém-se integrado no 2.º escalão de 
rendimento para atribuição de abono de família. --------------------------------------------------------------------------------------  
2.1.4  Face ao teor constante na informação número 16241, datada de 27 de outubro 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 (...) e , do Agrupamento de Escolas 
de Aljezur - Professora Piedade Matoso, para o ano letivo 2022/2023, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de atribuir o escalão B, aos referidos alunos por os mesmos pertencerem a um agregado 
familiar integrado no 2.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família. --------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos encarregados de educação dos referidos alunos 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. ------------------------------------------------------------------------------------  
2.1.5  No seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara de 04 de agosto de 2022, foi apresentada a 
exposição registada no sistema informático MGD, sob o número 13767 em 13 de outubro de 2022 e em sede do 
direito de audiência dos interessados, vem o responsável de educação da aluna , solicitar a reavaliação do 
escalão de Ação Social Escolar para o ano letivo 2022/2023. ------------------------------------------------------------------------  
Não obstante, a informação número 16308, datada de 28 de outubro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento  Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
enquadrar a aluna no Escalão A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1.6  Face ao teor constante na informação número 16312, datada de 28 de outubro 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 ,  e , do Agrupamento de 
Escolas de Aljezur - Professora Piedade Matoso, para o ano letivo 2022/2023, a Câmara deliberou, por 
unanimidade,  atribuir o escalão A aos referidos alunos, por os mesmos pertencerem a um agregado familiar 
integrado no 1.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família. -------------------------------------------------  
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 treze 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. -  
 
Paços do Concelho de Aljezur, aos três dias do mês de novembro de 2022. 

 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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