
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 23 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/3  

 

 

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 17 de fevereiro 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 Aprovação de atas:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1.1 Ata da reunião ordinária de 03 de fevereiro;  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

1.3 Legislação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4 Incentivo à colocação de médico destacado na UCSP de Aljezur – Renovação do contrato de arrendamento 

para habitação com Lúcia Isabel Fernandes do Carmo Canelas - Aceitação de Contraproposta e Aprovação de 

Minuta de Contrato; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5 Proposta de Norma de Controlo Interno; --------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6 Proposta de Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. -------------------------------------------  

1.7 Reengenharia de processos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.1 Aprovação do modelo de Governação para a Gestão Documental e Administração Eletrónica;  -------------------  

1.7.2 Aprovação das Políticas e Regras de Normalização e Controlo Documental. ---------------------------------------------  

1.8 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.8.1 Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio relativo ao empréstimo da ULDM de Aljezur – fevereiro de 2022.  

1.9 ÁGUAS E SANEAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.9.1 Maria de Ascensão Fernandes - Rotura no sistema privado de abastecimento de água – Rua 25 de abril, n.º 

189 – Odeceixe; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.9.2 Maria da Glória Seromenho Duarte Sousa Cintra - Rotura no sistema privado de abastecimento de água –

Rua Capitão Salgueiro Maia – Aljezur; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.9.3 Kirk West - Rotura no sistema privado de abastecimento de água – Vale da Telha – Sector E, Lote 253 – 

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

1.9.4 Clive Edwards – Rotura no sistema privado de abastecimento de água – Vale da Telha – Sector M, lote 34 – 

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

1.9.5 Orne Tolke Brocaar – Rotura no sistema privado de abastecimento de água – sito em Azenha – Aljezur. -------  

1.10 Transferências de competências para as Autarquias locais, no domínio da Ação Social. ------------------------------  

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

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

2.2 Aprovação do Mapa de fluxos de caixa (Execução Orçamental) relativo ao ano económico de 2021; ---------------  



2.3 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2022 - Incorporação do saldo de Gerência do ano 

2021; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

1.1 PLO – Lda.  Comunicação prévia de alterações durante a execução da obra; ----------------------------------------------  

1.2 PLO – Lda. Pedido de certidão de propriedade horizontal – Prédio sito em Rua 25 de Abril, 19 – Odeceixe; ------  

1.3 Armindo & Pereira – Construções, Lda. - Pedido de certidão de propriedade horizontal – Urbanização do 

Espartal – Lote 9, Sector I – Aljezur; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4 Santa Casa da Misericórdia de Aljezur – Projeto de arquitetura – Construção de habitação – Dispensa da 

criação de 3 lugares de estacionamento - Rua dos Bombeiros – Aljezur e cedência 77.33m2 de terreno para 

integrar no domínio público municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5 The Garden MNA, Lda. – Declaração da caducidade de Alvará – Prédio sito em Monte Novo – Odeceixe. ---------  

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

2.1 Medidas de Contenção de Consumo de Água. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

1. AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Ação Social Escolar – Ano letivo de 2021/2022 – Candidatura a apoio sócio educativo.---------------------------------  

2. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Agrupamento de Escolas Júlio Dantas – Pedido de apoio financeiro. ---------------------------------------------------------  

3. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 CSALJ – Clube de Surf de Aljezur – Pedido de apoio logístico. ------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

   

Período Antes da Ordem do Dia 

ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Pelos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo 

Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, foi apresentada a seguinte recomendação: ------------------------  

“Depósito de resíduos de jardinagem no antigo Parque de Campismo de Vale da Telha-------------------------------------  

Estamos perante um ano muito seco e que pode conduzir a que haja uma maior probabilidade de ocorrência de 

incêndios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No antigo Parque de Campismo de Vale da Telha estão depositadas enormes quantidades de resíduos verdes que 

constituem grande perigo de incêndio, sendo mais preocupante porque que existem moradias à volta daquele 

espaço----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores- RENASCER recomendam que seja encontrado outro local para 

deposição e que, entretanto, tais resíduos sejam triturados de forma a reduzir a sua carga combustível e que tais 

resíduos sejam encaminhados para compostagem”. ----------------------------------------------------------------------------------  

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram prestadas as seguintes declarações/Informações: - Têm os Senhores 

Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores - Renascer, emitido para as atas, declarações sobre matérias que 

questionam a (da) legalidade de algumas decisões ou ações da autarquia. Na última reunião de Câmara foi, mais 

uma vez, colocada em causa a (não) defesa do interesse publico por parte da Câmara e do seu executivo. Tais 

declarações fazem parte de uma narrativa que mais não visa do que fazer crer que o atual executivo não acautela 

e não age, na defesa do interesse público.  Concretamente, as questões colocadas sobre a obra particular que 

decorre entre as ruas do Castelo e rua Degoladouro, têm origem em relatos difusos, tais como: “várias pessoas se 

têm interrogado”, “são fortes os indícios”, “que parece que o espaço é usado há muitos anos” …  e partindo do 

princípio que as suposições substituem os factos e servem de argumento, se continua a construir a narrativa que 

interessa ao Renascer; ora convém esclarecer que o espaço em causa não está registado no domínio público 

municipal ou no domínio privado municipal. O que nos faz a nós, hoje, questionar como foi cimentado e usado 

pela autarquia se não tinha direitos sobre o mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------  



E na sequência do mesmo, os Vereadores do Renascer transcrevem ainda para a ata: “Constata-se que muitos 

espaços na Vila de Aljezur, que julgamos pertencerem ao domínio público e ao domínio privado municipal têm 

vindo a ser ocupados por terceiros para aí realizarem as mais variadas obras”; quanto a esta afirmação, 

lembrando que é dever dos eleitos, quando conhecedores dessas situações, denunciarem as mesmas, solicito que 

os Senhores Vereadores o façam de maneira clara e objetiva, indicando em concreto, os locais onde tais 

ocupações e obras decorreram ou estão a decorrer, sem deixar no ar suspeições difusas quanto às quais não 

podemos agir e, repito, fazem parte da narrativa que o Renascer pretende construir e difundir contra o atual 

executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O executivo que hoje lidera a autarquia tem um passado que não esquece, nem renega; mas também é presente 

e futuro, assumindo as suas competências, das quais não abdica e as suas responsabilidades – as do passado, do 

presente e do futuro. Nós não necessitamos, mas certamente é o concelho que não necessita, de uma oposição 

que para mostrar ação política, escolheu fazer passar a mensagem de que o atual executivo abdicou das suas 

responsabilidades e comete ilegalidades, alimentando esta narrativa constantemente, como se fossemos uns 

bandidos e os senhores vereadores do Renascer os zeladores do património que é de todos e os “guardiões” da 

legalidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a matéria das habitações para os médicos, os Senhores Vereadores do Renascer colocam com grande 

enfase, que a solução é muito urgente, que a Câmara deve construir habitação para dar reposta aos médicos, 

que temos lotes, dinheiro, etc. Certamente concordamos que a fixação de médicos é uma das matérias 

fundamentais na questão da Saúde, no concelho de Aljezur. Mas sobre esta questão da Saúde, matéria que 

entendemos ser da máxima importância, é necessário relembrar algumas medidas tomadas nestes últimos anos: -  

- Aquisição de viatura “Unidade Móvel de Saúde;  -------------------------------------------------------------------------------------  

- Aquisição de equipamento para sala de fisioterapia do Centro de Saúde; -----------------------------------------------------  

- Equipamento para Gabinete Médico Dentista;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Alojamento para Doutora Andreia, Médica de família do Centro Saúde; Vinda de um novo Médico de Família 

para Aljezur, Doutor Adão, que veio a concretizar-se logo no início de janeiro deste ano;  

- Mais horas para consultas no Centro de Saúde e Extensões de Saúde, nomeadamente com a Doutora Filomena, 

com 30 horas semanais;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- E recentemente a Câmara deliberou dar início à criação de Regulamento de incentivos à fixação de Médicos no 

Concelho de Aljezur;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A temática da Saúde, ao longo de muitos anos, sempre foi um assunto de grande preocupação, que gerou muitos 

debates, moções, cartas aos ministros dos vários governos e sobretudo, muita argumentação política entre os 

executivos e as oposições e entre a autarquia e o poder central. Por esta Câmara passaram em diferentes 

momentos, várias tomadas de posição e propostas:-----------------------------------------------------------------------------------  

- Em 5 de janeiro de 1993, foi apresentado e votado na Reunião de Câmara, o documento “Funcionamento dos 

serviços de saúde no Concelho”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em 16 de fevereiro de 1993, outro documento “O que é preciso é ter Saúde”;  ----------------------------------------------  

- Proposta para aluguer de habitação para um médico, por 80 mil escudos, em Rogil; --------------------------------------    

Quanto às habitações para médicos, as duas habitações para arrendamento a médicos, na Praceta de Kürnach, 

foram vendidas pela Câmara Municipal de Aljezur aos médicos que nelas habitavam e mais tarde permitida 

também a sua venda e a sua negociação, prescindindo assim desse património, que já na altura era tão 

importante, precisamente com decisões contrárias ao que supostamente seria de fazer, manter esse património 

na posse da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Em relação ao assunto do assunto do acesso ao Vale Palheiro, será dada informação oportunamente;  --------------  

Informa ainda o Senhor Presidente da Câmara: ---------------------------------------------------------------------------------------  

- ALJEZUR LANÇA INICIATIVA “POR CAMINHOS DE ALJEZUR” a atividade física regular é um fator chave de 

prevenção de doenças e promoção do bem-estar físico e mental. A prática de caminhadas ao ar livre, ativa a 

circulação sanguínea, fortalece os músculos e fornece energia, mas também fortalece o sistema imunológico, 

diminui os níveis de stress e depressão. Além de ser uma atividade saudável, caminhar ao ar livre, é também uma 



prática divertida que promove o convívio e a interação social. Cientes dos benefícios das caminhadas ao ar livre, 

no sentido de promover práticas saudáveis e, dar a (re)conhecer o património natural e ambiental do concelho, o 

Município de Aljezur irá promover, entre fevereiro e junho de 2022, o Programa de Marchas-Passeio “Por 

caminhos de Aljezur”, um programa de caminhadas mensais, a acontecer nas quatro freguesias. -----------------------  

- Realizou-se reunião conjunta CMA, APA-ARH e Águas do Algarve numa abordagem séria sobre a realidade difícil 

da situação de recurso da água na região. Foi feito ponto de situação e discutidas medidas a serem 

implementadas de modo a reduzir consumos. Abordado ainda análise de possibilidades de alimentação da rede 

pública diversas. No seguimento da reunião, foi feita, na última terça-feira, visita técnica com as águas do Algarve 

para avaliação de recursos alternativos de fonte de fornecimento de água para abastecimento público de modo a 

compensar a falta de água. Teve o município a oportunidade de mais uma vez referir a necessidade de criar um 

plano de aproveitamento da água do barranco do Falcate.  -------------------------------------------------------------------------  

Teve a oportunidade as águas do Algarve de explicar a dificuldade de aproveitamento do recurso pela imposição 

legal de somente ser possível o aproveitamento daquela água para consumo humano com a implementação de 

uma ETA, que indica um investimento mínimo de 3, 5 a 4 milhões de euros. Não invalida de no entanto a 

possibilidade de explorar outras formas de aproveitamento que não o humano ou a criação de maior eficiência na 

gestão da água à imagem de outros sistemas similares através da pressurização do canal.  --------------------------------  

- Conhecimento das comunicações, à Senhora Presidente da ANMP, Luísa Salgueiro e ao Presidente da AMAL, 

António Pina, solicitando a devida atenção sobre a matéria do decreto-lei nº 82/2021 de 13 de outubro, alertando 

para as dificuldades, dúvidas e consequências da sua aplicação em territórios como Aljezur. -----------------------------  

Ordem do Dia 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ----------------------------------  

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

UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE FEVEREIRO: - Depois de ter sido lida, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária realizada em 03 de fevereiro de 2022. -----   

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

Despachos do Senhor Presidente exarados na terceira alteração ao Orçamento da Despesa de 2022, e terceira 

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

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

DECRETO-LEI N.º 22/2022 – Diário da República n.º 25-A/2022, Série I de 2022-02-06, Presidência do Conselho de 

Ministros, Altera as medidas relativas ao Certificado Digital COVID da EU. -----------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 17/2022 – Diário da República n.º 25-A/2022, Série I de 2022-02-

06, Presidência Do Conselho De Ministros, Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-

19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DECRETO-LEI N.º 23/2022 – Diário da República n.º 31/2022, Série I de 2022-02-14, Presidência do Conselho de 

Ministros, que Prorroga o prazo de transferência das competências para as autarquias locais e entidades 

intermunicipais no domínio da ação social. ---------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO – INCENTIVO À COLOCAÇÃO DE MÉDICO DESTACADO NA UCSP DE ALJEZUR – RENOVAÇÃO 

DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA HABITAÇÃO COM LÚCIA ISABEL FERNANDES DO CARMO CANELAS - 

ACEITAÇÃO DE CONTRAPROPOSTA E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO: - Na sequência da deliberação de 

Câmara, datada de 03 de fevereiro de 2022, foi presente o email registado no sistema informático MGD sob o 

número 1560 em 08 de fevereiro de 2022, de Lúcia Isabel Fernandes do Carmo Canelas, informando que aceita a 

renovação do contrato de arrendamento, pelo valor mensal de mil e cem euros, para a habitação sita em 

Arrifana, freguesia e concelho de Aljezur, fração autónoma designada pela letra “AA”, do prédio urbano 

denominado “Varandas da Arrifana”.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o valor da renda da habitação, sita em Arrifana, freguesia e 

concelho de Aljezur, fração autónoma designada pela letra “AA”, do prédio urbano denominado “Varandas da 

Arrifana”, pelo valor de mil e cem euros, com início a 01 de março de 2022 e com o seu termo a 28 de fevereiro 



de 2023, com o fim de a disponibilizar para habitação da médica Doutora Andreia Ivo, a exercer funções na UCSP 

de Aljezur.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento, que depois de rubricado, 

fica anexo à presente ata.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Declaração de voto dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos 

Eleitores – Renascer:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A falta de médicos no concelho é um problema grave que afeta a população do concelho de Aljezur, sendo mais 

grave ainda porque uma grande percentagem da população é idosa e por isso, em regra, mais carente da 

prestação de cuidados de saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para tentar atrair e fixar médicos, o município de Aljezur, ao longo dos anos, tem vindo a facultar, e bem, 

habitação gratuita para os médicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, a disponibilização dessa habitação é feita à custa de arrendamento de edifícios privados e mediante 

o pagamento de rendas, que hoje são bastante elevadas. ---------------------------------------------------------------------------  

Na reunião de hoje aprovámos mais um acréscimo no valor da renda de uma habitação que vem sendo utilizada, 

há vários anos, por um médico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Muitos milhares de euros já foram gastos nesses arrendamentos ao longo de poucos anos. ------------------------------  

Tal arrendamento justifica-se no caso de, em dado momento, o município não ter habitações municipais 

disponíveis. É o caso do presente e que leva o município a ser refém do mercado livre de arrendamento. ------------  

No entanto, já não é justificável que essa situação se arraste ao longo dos anos quando existem terrenos 

municipais aptos para construção e quando existe disponibilidade financeira para investir na construção de 

habitação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na Igreja Nova, o município tem lotes mesmo ao lado do Centro de Saúde onde pode desenvolver um projeto que 

dê resposta, através de habitação municipal, às necessidades de habitação para os médicos.-----------------------------  

Importa, pois, avançar nesse sentido, não só enriquecendo o património municipal, mas também sustendo o 

contínuo arrendamento a privados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores- Renascer, recomendam ao Sr. Presidente da Câmara e 

restante vereação que promovam com muita brevidade o desenvolvimento dos procedimentos tendentes à 

construção do adequado número de fogos que dê resposta às preocupações atrás manifestadas.” ---------------------  

UM PONTO CINCO – PROPOSTA DE NORMA DE CONTROLO INTERNO: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Norma de Controlo Interno em cumprimento do estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), com as especificações previstas no ponto 2.9 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, 

de 22 de fevereiro (POCAL), na sua redação atual, que se mantém em vigor por força da alínea b), do número 2 do 

artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que visa estabelecer um conjunto de regras 

definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controlo, a adotar pelo Município de Aljezur, cujo 

documento fica anexo à ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------   

UM PONTO SEIS – PROPOSTA DE PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS: - A 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 

Corrupção e Infrações Conexas (PPRGCIC) do Município de Aljezur, em cumprimento da Recomendação n.º 

1/2009 do Conselho de Prevenção e Corrupção (CPC), publicada na 2.ª Série do Diário da República n.º 140, de 22 

de julho de 2009, cujo documento fica anexo à ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------   

UM PONTO SETE – REENGENHARIA DE PROCESSOS: ---------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO SETE PONTO UM – APROVAÇÃO DO MODELO DE GOVERNAÇÃO PARA A GESTÃO DOCUMENTAL E 

ADMINISTRAÇÃO ELETRÓNICA: - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a o Modelo de Governação para 

a Gestão Documental e Administração Eletrónica, documento que apresenta os pilares orientadores e nevrálgicos 

conducentes à implementação de modelo de Governação com a definição de regras de gestão documental, 

administração eletrónica e de gestão e atualização de processos de negócio, cujo documento fica anexo à ata, 

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



UM PONTO SETE PONTO DOIS – APROVAÇÃO DAS POLÍTICAS E REGRAS DE NORMALIZAÇÃO E CONTROLO 

DOCUMENTAL: - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Políticas e Regras de Normalização e Controlo 

Documental, de acordo com o regime legalmente previsto no Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, e no 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (Código do Procedimento Administrativo), cujo documento fica anexo à 

ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO OITO – CORRESPONDÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO OITO PONTO UM – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO RELATIVO AO EMPRÉSTIMO 

DA ULDM DE ALJEZUR – FEVEREIRO DE 2022: - Foi apresentado o ofício número 15 datado de 08 de fevereiro de 

2022, remetido por email e registado no sistema informático MGD sob o número 1607, em 09 de fevereiro de 

2022, da Casa da Criança do Rogil, solicitando que lhe seja acionada a cláusula financeira ao abrigo do número 4, 

da cláusula 2ª do Protocolo estabelecido entre o Município de Aljezur e a Casa da Criança do Rogil para a criação 

da ULDM de Aljezur, em 20 de agosto de 2009, com as alterações introduzidas em 22 de março de 2011 e, ainda, 

do número 2 da Cláusula Única do referido Protocolo, por forma a lhes concedida a totalidade do valor da 

mensalidade do empréstimo, no valor de doze mil setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, 

relativa ao mês de fevereiro do corrente ano.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

do Grupo de Cidadãos Eleitores Renascer, transferir o valor solicitado, no montante de doze mil setecentos e 

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

UM PONTO NOVE – ÁGUAS E SANEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO NOVE PONTO UM – MARIA DE ASCENSÃO FERNANDES - ROTURA NO SISTEMA PRIVADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RUA 25 DE ABRIL, N.º 189 – ODECEIXE: - Foram apresentados os requerimentos de 

Maria da Ascensão Fernandes, conforme abaixo se indica: --------------------------------------------------------------------------  

– Requerimento registado no sistema informático MGD sob o número 217, em 07 de janeiro 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 outubro de 2021, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água. --------------------------------  

Face ao teor constante na informação número 1658, datada de 28 de janeiro do corrente ano, da Seção de Águas 

e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 

emissão de nota de crédito no montante total de oitocentos e noventa e dois euros e trinta e sete cêntimos, 

sendo o valor de oitocentos e três euros e vinte e um cêntimos, referente a consumo de água; de IVA, quarenta e 

oito euros e dezanove cêntimos e de resíduos sólidos variável, quarenta euros e noventa e sete cêntimos, 

referente ao processamento do mês de outubro de 2021, 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.  -----------------------------------------------------------------------   

Atendendo que o processo se encontra em processo de execução fiscal, deverá o mesmo ser anulado. ---------------  

– Requerimento registado no sistema informático MGD sob o número 218, em 07 de janeiro 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 novembro de 2021, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  -----------------------------  

Face ao teor constante na informação número 1659, datada de 28 de janeiro do corrente ano, da Seção de Águas 

e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 

emissão de nota de crédito no montante total de mil trezentos e setenta euros e sessenta cêntimos, sendo o 

valor de mil duzentos e trinta e quatro euros e sessenta e três cêntimos, referente a consumo de água; de IVA, 

setenta e quatro euros e oito cêntimos e de resíduos sólidos variável, sessenta e um euros e oitenta e nove 

cêntimos, referente ao processamento do mês de novembro de 2021, 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.  ----------------------------------------------------------   

Atendendo que o processo se encontra em processo de execução fiscal, deverá o mesmo ser anulado. ---------------  

– Requerimento registado no sistema informático MGD sob o número 220, em 07 de janeiro 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 dezembro de 2021, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  -----------------------------  



Face ao teor constante na informação número 1660, datada de 28 de janeiro do corrente ano, da Seção de Águas 

e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 

emissão de nota de crédito no montante total de duzentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e três cêntimos, 

sendo o valor de duzentos e trinta e um euros e oitenta e sete cêntimos, referente a consumo de água; de IVA, 

treze euros e noventa e um cêntimos e de resíduos sólidos variável, treze euros e setenta e cinco cêntimos, 

referente ao processamento do mês de dezembro de 2021, 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 NOVE PONTO DOIS – MARIA DA GLÓRIA SEROMENHO DUARTE SOUSA CINTRA - ROTURA NO 

SISTEMA PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RUA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA – ALJEZUR: - Foi 

apresentado o requerimento de Maria da Glória Seromenho Duarte Sousa Cintra, registado no sistema 

informático MGD sob o número 261, em 07 de janeiro do 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 novembro/dezembro de 

2021, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  ---------------------------------------------------  

Face ao teor constante na informação número 1591, datada de 27 de janeiro do corrente ano, da Seção de Águas 

e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o 

montante total de trezentos e oitenta e um euros e trinta e um cêntimos, sendo o valor de trezentos e trinta e 

seis euros e oitenta e um cêntimos, referente a consumo de água; de IVA, vinte euros e vinte e um cêntimos e de 

resíduos sólidos variável, vinte e quatro euros e vinte e nove cêntimos, referente ao processamento do mês de 

novembro de 2021, 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.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente que o consumo referente ao processamento de 

dezembro de 2021, não está sujeito ao mesmo enquadramento legal uma vez que não atinge escalões de 

consumo superiores a oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico. ----------------------------------------------------------------  

UM PONTO NOVE PONTO TRÊS – KIRK WEST - ROTURA NO SISTEMA PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

VALE DA TELHA – SECTOR E, LOTE 253 – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento de Kirk West, registado no 

sistema informático MGD sob o número 630, em 18 de janeiro 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 dezembro de 2021, por 

motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  -----------------------------------------------------------------  

Face ao teor constante na informação número 1661, datada de 28 de janeiro do corrente ano, da Seção de Águas 

e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o 

montante total de mil duzentos e sessenta e um euros e doze cêntimos, sendo o valor de mil cento e dezasseis 

euros e setenta cêntimos, referente ao consumo de água; de IVA, sessenta e sete euros, e de resíduos sólidos 

variável, setenta e sete euros e quarenta e dois cêntimos, referente ao processamento do mês de dezembro de 

2021, 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 NOVE PONTO QUATRO – CLIVE EDWARDS – ROTURA NO SISTEMA PRIVADO DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SECTOR M, LOTE 34 – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento de Clive 

Edwards, registado no sistema informático MGD sob o número 1254, em 01 de fevereiro 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 

dezembro de 2021, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  ---------------------------------  

Face ao teor constante na informação número 2292, datada de 10 de fevereiro do corrente ano, da Seção de 

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

autorizar a emissão de nota de crédito no montante total de nove mil trezentos  e quarenta e quatro euros e 

treze cêntimos, sendo o valor de oito mil quatrocentos e dez euros e três cêntimos, referente a consumo de água; 

de IVA, quinhentos e quatro euros e sessenta cêntimos, e de resíduos sólidos variável, quatrocentos e vinte e 

nove euros e cinquenta cêntimos, referente ao processamento do mês de dezembro de 2021, 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 NOVE PONTO CINCO – ORNE TOLKE BROCAAR – ROTURA NO SISTEMA PRIVADO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SITO EM AZENHA – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento de Orne Tolke 

Brocaar, registado no sistema informático MGD sob o número 1426, em 04 de fevereiro 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 

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

Face ao teor constante na informação número 2268, datada de 10 de fevereiro do corrente ano, da Seção de 

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

restituir o montante total de mil cento e noventa e cinco euros e trinta e um cêntimos, sendo o valor de mil e 

cinquenta e oito euros e quarenta cêntimos, referente a consumo de água; de IVA, sessenta e três euros e 

cinquenta cêntimos, e de resíduos sólidos variável, setenta e três euros e quarenta e um cêntimos, referente ao 

processamento do mês de janeiro 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 DEZ – TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS, NO DOMÍNIO DA AÇÃO 

SOCIAL: - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta, que a seguir se transcreve: -----  

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

TRANSFERÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS NO 

DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ao abrigo do número 5, do artigo 24º, do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, alterado pelo artigo 2º, do 

Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro, considerando que não estão reunidas as condições necessárias para 

o exercício das competências no domínio da ação social após 31 de março de 2022, propõe-se: -------------------------  

Prorrogar até 31 de janeiro de 2023, o prazo para a transferência de competências no domínio da ação social para 

o Município de Aljezur; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Submeter o presente assunto à Exma. Assembleia Municipal para deliberação.” ---------------------------------------------  

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

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

DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 16 de 

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

saldo de quatro milhões duzentos e oitenta e sete mil oitocentos cento e quarenta e oito euros e trinta e sete 

cêntimos, em Operações não Orçamentais, um saldo de cinquenta e três mil quarenta e cinco euros e cinquenta e 

três cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS – APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (EXECUÇÃO ORÇAMENTAL) RELATIVO AO 

ANO ECONÓMICO DE 2021: - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi proposto, considerando que: ----------------------  

a) Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, aprovar os documentos de prestação de contas, onde se inclui o mapa “Fluxos de Caixa”; ------  

b) Compete à Assembleia Municipal apreciar e votar os documentos de prestação de contas nos termos da alínea 

l) do n.º 2 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, onde se inclui o mapa “Fluxos de 

Caixa”;   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) O mapa “Fluxos de Caixa” pode ser aprovado autonomamente dos restantes documentos da Prestação de 

Contas pela Câmara Municipal, de acordo com o artigo 130.º da Lei de OGE 2021;  ------------------------------------------  

d) Urge dar execução aos investimentos programados no orçamento e PPI para o corrente ano, agora ainda mais 

necessários, sendo que muitos foram programados para utilizar o saldo de gerência de 2021.  ---------------------------  

Nestes termos, propõe-se: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. À Câmara Municipal a aprovação do mapa “Fluxos de Caixa” referente à Execução Orçamental do exercício de 

2021, o qual apresenta um saldo de gerência no valor de quatro milhões quarenta e sete mil trezentos e oitenta e 

cinco euros e oitenta e oito cêntimos, por forma a permitir a integração do referido saldo, por revisão, no 

Orçamento do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar o mapa “Fluxos de Caixa”, no qual consta o saldo apurado da 

execução orçamental de 2021, sendo que fica anexa à ata fotocópia autêntica dos referidos documentos. -----------  



DOIS PONTO TRÊS – 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2022 - 

INCORPORAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DO ANO 2021: - Nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 33.º, do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal, elaborar e submeter a aprovação 

da assembleia municipal as opções do plano e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões, 

sendo presente a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano (Atividades Mais Relevantes e Plano 

Plurianual de Investimentos) para o ano 2022, por incorporação do saldo de gerência do ano de 2021. ----------------  

A Câmara deliberou, maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores, Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do 

Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 

2022, por incorporação do saldo de gerência do ano 2021, sendo que fica anexa à ata fotocópia autêntica dos 

documentos que constituem a 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. --------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, que a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano (Atividades 

Mais Relevantes e Plano Plurianual de Investimentos) para o ano 2022, por incorporação do saldo de gerência do 

ano de 2021, seja remetida à Assembleia Municipal para aprovação”, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proceder à aprovação da revisão orçamental; ----------------- 

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

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

UM PONTO UM – PLO – LDA.  COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA: - A 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de trabalhos. -----------------------------------  

UM PONTO DOIS – PLO – LDA. PEDIDO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL – PRÉDIO SITO EM RUA 25 

DE ABRIL, 19 – ODECEIXE: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de 

trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – ARMINDO & PEREIRA – CONSTRUÇÕES, LDA. – PEDIDO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE 

HORIZONTAL – URBANIZAÇÃO DO ESPARTAL – LOTE 9, SECTOR I – ALJEZUR: - Foi presente o processo em que 

Armindo & Pereira, Lda, vem nos termos do disposto do artigo 66º. do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, requerer a constituição de propriedade horizontal, para o edifício multifamiliar, 

sito na Urbanização do Espartal, Setor I, Lote 9, freguesia e concelho de Aljezur. ---------------------------------------------  

Face à informação número 73/2022|MP, datada de 03 de janeiro do corrente ano, do Departamento Técnico de 

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

mandar certificar que não vê inconveniente na pretensão do requerente referente à constituição de propriedade 

horizontal, dado que as frações autónomas obedecem aos requisitos previstos nos artigos 1414.º e 1415.º do 

Código Civil, constituindo-se em unidades independentes isoladas entre si e com saídas diretas para o exterior 

cuja constituição é a seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fracção A – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no Rés-do-chão, com uma varanda e um terraço com 

67.65m², constituída por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois quartos com a área 

bruta de construção de 81.54m² e uma área de estacionamento na Cave com 24.83 m². Esta fracção tem uma 

percentagem de 20.52 por cento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Fracção B – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no Rés-do-chão, com uma varanda e um terraço com 

62.35m², constituída por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois quartos com a área 

bruta de construção de 81.54m² e uma área de estacionamento na Cave com 18.77m². Esta fracção tem uma 

percentagem de 19.18 por cento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fracção C – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 1.º Andar, com três varandas com 23.32m², constituída 

por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois quartos com a área bruta de construção de 

81.54m² e uma área de estacionamento na Cave com 21.72m². Esta fracção tem uma percentagem de 14.93 por 

cento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fracção D – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 1.º Andar, com três varandas com 23.32m², constituída 

por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois quartos com a área bruta de construção de 

81.54m² e uma área de estacionamento na Cave com 21.72m². Esta fracção tem uma percentagem de 14.93 por 

cento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Fracção E – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 2.º Andar, com três varandas com 23.32m², constituída 

por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois quartos com a área bruta de construção de 

81.54m² e uma área de estacionamento na Cave com 18.77m². Esta fracção tem uma percentagem de 14.58 por 

cento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fracção F – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 2.º Andar, com três varandas com 23.32m², constituída 

por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois quartos com a área bruta de construção de 

81.54m² e uma área de estacionamento na Cave com 29.62m². Esta fracção tem uma percentagem de 15.86 por 

cento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Partes Comuns – As seguintes partes são comuns a todas as fracções:  ----------------------------------------------------------  

− Entrada comum;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

− Logradouro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

− Caixa de escadas;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

− Elevador;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

− Arrumos na cave; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

− Zona de circulação da garagem.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

São igualmente partes comuns as fundações, a cobertura, as redes gerais de abastecimento de água, drenagem 

de esgotos, abastecimento de energia elétrica, abastecimento de gás, telecomunicações e em geral tudo o que 

não for privativo dos condóminos e que estiver previsto na lei, designadamente no Art.º 1421.º do Código Civil. ---  

UM PONTO QUATRO – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR – PROJETO DE ARQUITETURA – 

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO – DISPENSA DA CRIAÇÃO DE 3 LUGARES DE ESTACIONAMENTO - RUA DOS 

BOMBEIROS – ALJEZUR E CEDÊNCIA 77.33M2 DE TERRENO PARA INTEGRAR NO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL: 

- Foi apresentado o processo em que Santa Casa da Misericórdia de Aljezur,  vêm no âmbito do pedido de 

aprovação do projeto de arquitetura referente a obras de alteração em habitação unifamiliar e habitação 

plurifamiliar, sito na Rua dos Bombeiros, em Aljezur, freguesia e concelho de Aljezur edifício no local acima 

identificado, solicitar nos termos do número 1 do artigo 46º. do Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização, a dispensa da criação de três lugares de estacionamento e consequentemente a compensação pela 

não criação dos referidos lugares.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dispensar a criação de três lugares de estacionamento em falta, no uso da 

competência prevista no artigo 46º., do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, devendo a 

requerente compensar o município, no valor de três mil setecentos e cinquenta euros, pela ausência da criação 

de três lugares de estacionamento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente que deverá proceder ao pagamento das taxas 

referentes aos Espaços verdes de Utilidade coletiva, no valor de dez mil duzentos e cinquenta e três euros e trinta 

e sete cêntimos e doze mil oitocentos e dezassete euros e vinte cêntimos referente ao Espaço para Equipamentos 

de Utilidades Coletiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda deliberado, por unanimidade, aceitar a doação da área de setenta e sete vírgula trinta e três metros 

quadrados, para integrar no Domínio Público Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO – THE GARDEN MNA, LDA. – DECLARAÇÃO DA CADUCIDADE DE ALVARÁ – PRÉDIO SITO EM 

MONTE NOVO – ODECEIXE: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de 

trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

DOIS PONTO UM – MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA: - Pelo Senhor Vereador António Carvalho 

foi apresentada a Proposta, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------  

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

Medidas de Contenção de Consumo de Água ------------------------------------------------------------------------------------------  

Desde 2005 que Portugal e o Algarve não vivia uma seca tão severa e extrema em pleno inverno. Esta situação, 

que tem vindo a piorar desde o final de dezembro, deixa já todo o Continente em situação de seca e sobretudo o 

Algarve numa situação muito delicada no que concerne ao uso deste bem fundamental. ----------------------------------  



Urge tomar esta situação com os devidos preceitos e a maior preocupação possível, mesmo que muito se fale nas 

alternativas e novas fontes de captação, importa de uma vez por todas alterar hábitos profundamente enraizados 

na gestão de um bem fundamental! -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A água é um recurso finito, precioso e fundamental para sobrevivência humana. Os hábitos de consumo devem 

ser reformulados e sobretudo os nossos hábitos de vivência e convivência com o meio que nos rodeia.  --------------  

Em ano de seca, soam todas as sirenes de alarme e devemos atuar no imediato, mas impera uma visão de futuro 

que traga benefícios na gestão da água, pelo que não sendo este um documento fechado, pretende acima de 

tudo ser um documento aberto e orientador com medidas para ontem, hoje e amanhã. -----------------------------------  

Desta feita propõem-se: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuar a desenvolver a eficácia e melhor gestão do sistema de abastecimento de água do município de Aljezur, 

continuando a implementar métodos de medição e controlo de fluxo de água: 

- Reforçar a eficácia nas intervenções em caso de perca de água e roturas através da implementação dos 

contadores ultrassónicos na rede de abastecimento, os quais em conjunto com os já instalados nos reservatórios 

irão definir várias de zonas de medição e controlo - ZMC. ---------------------------------------------------------------------------  

- Criação de zona de controlo experimental para capacita-la com maior eficiência no consumo doméstico numa 

zona problemática em matéria de consumos, nomeadamente ocorrências de roturas e furtos. Assim definiu-se a 

zona de Vale da Telha para esta primeira fase. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Identificação de grandes consumidores, verificando a existência de piscinas, tipologia de jardim e sistema de rega 

implementada e posterior, visita pedagógica direcionada para a eventual melhoria dos consumos verificados, 

enchimento de piscinas, recorrendo a origens alternativas, ou utilização de sistema de regas mais adequados para 

a tipologia do coberto vegetal ou tipo de solo; ------------------------------------------------------------------------------------------  

Colocação de contadores em todos os locais de consumo, permitindo assim um controlo e conhecimento efetivo 

dos consumos reais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Redução de regas ao mínimo de espaços públicos; ------------------------------------------------------------------------------------  

Alteração progressiva de espaços ajardinados públicos para espécies autóctones e diminuição de espaços sujeitos 

a rega por coberturas de texturas diferentes;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Redução das lavagens exteriores das viaturas municipais para um máximo de uma lavagem semanal;  

Criar instrumentos e posturas municipais para a valorização de projetos de arquitetura que tenham 

aproveitamento de águas pluviais ou recuperação de águas sanitárias para rega; --------------------------------------------  

Protocolo de cooperação com AHBVA para recarga de piscinas com água de origem diversa que não a rede 

pública; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Implementação de redutores de caudal; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fecho de todas as torneiras acessíveis em local público como por exemplo fontanários, cuja proveniência seja a 

rede ou espaços públicos de instituições como por exemplo as bombas de gasolina de BVA;  -----------------------------  

Em sanitários públicos, instalação de torneiras acionadas por pé; -----------------------------------------------------------------  

Implementação de meios mais eficazes na limpeza de viaturas de recolha de RSU; -------------------------------------------  

Ações de sensibilização nos mercados municipais para monitorização de consumos de água e implementação de 

métodos de redução de consumo;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Definição de locais de recarga de Viaturas de Bombeiros em caso de incêndio de origem diferente à rede pública;   

Dinamização de campanha focada no consumo consciente dos munícipes, enquanto utilizadores do sistema de 

abastecimento;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Protocolo de colaboração com ABM, para utilização da água no abastecimento de camiões cisterna dos 

Bombeiros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Promover junto da ABM a construção de um reservatório de regularização no final do canal de rega no Barranco 

de Falcate de modo a criar reserva para consumo diverso ao consumo humano; ---------------------------------------------  

Criar sistema de recuperação/reutilização da água dos tanques das piscinas municipais para reaproveitamento 

apos tratamento para outros fins que não o consumo humano, nomeadamente regas e lavagens de viaturas, bem 

como depósito de reserva estratégica para bombeiros.” -----------------------------------------------------------------------------  



  

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

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

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

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

UM PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2021/2022 – CANDIDATURA A APOIO SÓCIO 

EDUCATIVO: - Face ao teor constante na informação número 2056, datada de 07 de fevereiro 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, (…), do Agrupamento de Escolas de Aljezur, para o ano 

letivo 2021/2022, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno (…), por o mesmo 

pertencer ao agregado familiar integrado no 1.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família.  ------  

DOIS – EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: - Foi 

apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 16846, em 20 de dezembro de 2021, 

do Agrupamento de Escolas Júlio Dantas – Lagos, informando sobre a realização de uma visita de estudo, inserida 

no âmbito dos Percursos Curriculares Alternativos (PCA), aos alunos do 8º e 9º ano, nos dias 9, 10 e 11 de março 

de 2022, a Covilhã - Serra da Estrela, e solicita apoio financeiro para dois alunos do concelho de Aljezur. -------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de duzentos e quarenta e quatro 

euros, à Escola Secundária Júlio Dantas – Lagos, para comparticipar nas despesas com a referida visita de estudo a 

realizar à Serra da Estrela. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – ASSOCIATIVISMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – CSALJ – CLUBE DE SURF DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO LOGÍSTICO: - Foi apresentado o 

email registado no sistema informático MGD sob o número 1550, em 08 de fevereiro de 2022, do CSALJ – Club 

Surf de Aljezur, informando sobre a realização da 4ª Etapa do Circuito Regional de Surf do Sul, nos dias 02 e 03 de 

abril, na Praia da Arrifana - Aljezur, solicitando autorização para a realização da 4ª Etapa do Circuito, a fim de, 

procederem ao pedido de licenciamento, e solicitam material de apoio logístico, para uso no referido evento. ------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a candidatura e remeter a mesma à Comissão de avaliação. ----------  

 

Paços do Concelho de Aljezur, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2022. 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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