
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 26 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/4  

 

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 março 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 17 de fevereiro;  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

1.4 Viatura Estacionada abusivamente na via pública; --------------------------------------------------------------------------------  

1.5 Descentralização das Reuniões do Executivo Municipal – Proposta; ----------------------------------------------------------  

1.6 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6.1 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve – Iniciativa Territorial Integrada “Água e 

Cordão Verde” entre o Algarve e o Alentejo – Proposta de Trabalho; -------------------------------------------------------------  

1.6.2 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve – Protocolo de Cooperação 

Transfronteiriça da Eurorregião Alentejo-Algarve – Andaluzia; ---------------------------------------------------------------------  

1.6.3 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Ata da reunião do Conselho Intermunicipal, realizada no 

dia 7 de janeiro de 2022; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6.4 Associação Nacional de Municípios Portugueses – Prazo para integração das regras de classificação e 

qualificação dos solos nos PDM – Cumprimento do prazo intercalar de 31-03-2022 – Aplicabilidade de sanções; ----  

1.6.5 Agrupamento de Escolas Júlio Dantas de Lagos – Pedido de realização de estágios do Curso Profissional de 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; -----------------------------------------------------------------------  

1.6.6 Instituto Regional para a Reabilitação, IP – Protocolo de Cooperação – Balcão da Inclusão; ------------------------  

1.7 Apoios Financeiros às Juntas de Freguesia – 2022 – Proposta; -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

1.1 The Garden MNA, Lda. – Pedido de autorização de utilização – Prédio sito em Monte Novo – Aljezur; -------------  

1.2 Maria Manuela de Jesus João e José Fernandes Domingos – Pedido de certidão de compropriedade de um 

prédio sito em Amarela – Rogil; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3 Alexander Franciscus Heesbeen e Pamela Manuhutu – Alteração de habitação em Bordeira; ------------------------  

1.4 Francisco Duarte de Sousa Salgado – Construção de habitação em Rua do Rossio – Odeceixe; -----------------------  



1.5 Private, Lda. Pedido de comunicação prévia, para construção de habitação em Carvalhal – Aljezur; ----------------  

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

2.1 Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima do Município de Aljezur – Plano de Adaptação às 

Alterações Climáticas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.2 Vigilância e Socorro nas Praias – Época balnear 2022; ----------------------------------------------------------------------------  

2.3 Regulamento do Concurso “Faz da Minha a Tua Praia”; -------------------------------------------------------------------------  

2.4 Regulamento do Concurso “Olhares Sobre as Falésias”; -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

1.1 Minuta de protocolo de Parceria entre o Município de Aljezur e a Vicentina – Associação Para o 

Desenvolvimento do Sudoeste – Rede Regional de Mercados Locais – Animação e Comunicação; -----------------------  

1.2 Nomeação da Comissão de Negociação – ZIF – Zona Industrial de Feiteirinha; --------------------------------------------  

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

2.1 Abertura de procedimento para elaboração do Regulamento do Programa de Ocupação de Tempos Livres – 

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

3. HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 Concurso para atribuição dos lotes 11 e 12 da Urbanização dos Malhadais – 3ª. Fase – Odeceixe – Alvará 

2/2002; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

4.1 Bolsas de Estudo – Ano letivo 2021/2022; -------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2 Subsídios de Transporte e Alojamento a alunos do Ensino Secundário – Ata do Júri de Seleção; ---------------------  

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

5.1 Juventude Clube Aljezurense – Pedido de apoio financeiro no âmbito da linha de apoio ao associativismo local;  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

   

Período Antes da Ordem do Dia 

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

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

Ordem do Dia 

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

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

UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE FEVEREIRO: - Depois de ter sido lida, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária realizada em 17 de fevereiro de 2022. -----   

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

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

vigésima sexta Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI e AMR), para o ano de 2021.  ----------------------  

A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente exarados na segunda alteração ao 

Orçamento da Despesa de 2022, e segunda Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI e AMR), para o 

ano dois de 2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

DECRETO-LEI N.º 23-A/2022 – Diário da República n.º 35/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-02-18, Presidência 

do Conselho de Ministros, Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19. -----------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 25-A/2022 – Diário da República n.º 35/2022, 2º Suplemento, 

Série I de 2022-02-18, Presidência do Conselho de Ministros, Declara a situação de alerta no âmbito da pandemia 

da doença COVID-19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 28/2022 – Diário da República n.º 41/2022, Série I de 2022-02-28, 

Presidência do Conselho de Ministros, Autoriza a realização da despesa para execução de projetos de instalação e 

beneficiação da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível. -------------------------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO – VIATURA ESTACIONADA ABUSIVAMENTE NA VIA PÚBLICA: - No âmbito do Regulamento 

Municipal de Remoção e Recolha de Veículos, procedeu-se à remoção da via pública, para depósito municipal, da 

viatura que se encontrava estacionada abusivamente. Tendo decorrido a tramitação do processo, conforme 

informação número 9832, datada de 02 de agosto de 2021, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – 

Secção de Expediente Geral, e não tendo a viatura sido reclamada, deverá a Câmara deliberar sobre a presunção 

de abandono e aquisição por ocupação pelo Município das viaturas.  ------------------------------------------------------------  

Face ao teor constante na informação número 9832, datada de 02 de agosto de 2021, da Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos – Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, presumir o abandono 

e aquisição, por ocupação pelo Município da viatura Volkswagen Golf - OL-52-85, a qual deverá ser alienada em 

procedimento de hasta pública, como sucata, dado a mesma não funcionar e não justificar a sua reparação. --------   

UM PONTO CINCO – DESCENTRALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL – PROPOSTA: – Pelo 

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

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

“DESCENTRALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------  

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

O número 1 do Artigo 1º do Regimento da Câmara Municipal de Aljezur estabelece que as reuniões da Câmara se 

realizam no Edifício dos Paços do Município, podendo realizar-se noutros locais, por deliberação do Executivo 

Municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O número 1 do Artigo 2º do referido regimento, determina que as reuniões ordinárias são públicas, quinzenais e 

realizam-se às primeira e terceira quinta-feira de cada mês e também na última quinta-feira, quando necessário 

para garantir a periodicidade quinzenal; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O número 3 de Artigo 2º, salvaguarda que, quando a quinta-feira coincide com dia feriado, a reunião ordinária 

terá lugar no dia útil seguinte; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando ainda que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O poder local tem a sua principal força na proximidade às populações, afirmando-se como parceiro do cidadão e a 

quem este se dirige para manifestar as suas preocupações e onde espera colher o apoio necessário; ------------------  

É dever dos autarcas agilizar e promover a proximidade aos munícipes, envolvendo e estimulando a sua 

participação e o seu conhecimento das deliberações dos órgãos autárquicos; -------------------------------------------------  

A oportunidade de ouvir os munícipes na sua freguesia, analisar as necessidades das instituições nos locais onde 

prestam o serviço público, visitar obras e vulnerabilidades do território, auxilia no processo de decisão; --------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, propõe a realização das seguintes reuniões públicas ordinárias do 

órgão executivo “Câmara Municipal” no ano de 2022, fora do Edifício dos Paços do Município e descentralizadas 

pelas freguesias: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data Local Freguesia 

17 março Junta Freguesia de Bordeira Bordeira 

21 abril Junta Freguesia de Odeceixe Odeceixe 

19 maio Junta Freguesia de Aljezur Aljezur 

17 junho Junta freguesia de Rogil Rogil 

04 agosto Local a definir Bordeira 

15 setembro Local a definir Odeceixe 

20 outubro Local a definir Rogil 

03 novembro Local a definir Aljezur 

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

UM PONTO SEIS – CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------  



UM PONTO SEIS PONTO UM – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE – 

INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA “ÁGUA E CORDÃO VERDE” ENTRE O ALGARVE E O ALENTEJO – PROPOSTA 

DE TRABALHO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 1164, em 28 de 

janeiro de 2022, da CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, enviando para 

conhecimento, o Relatório de progresso, Fase C - janeiro de 2022, relativo ao Programa “Investimento Territorial 

Integrado do Algarve e Alentejo – Fundamentação estratégica dos pressupostos do ITI, e informa que o referido 

documento ainda se encontra suscetível de aprovação pela Comissão Europeia. ---------------------------------------------  

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

UM PONTO SEIS PONTO DOIS – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE – 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DA EURORREGIÃO ALENTEJO-ALGARVE – ANDALUZIA: - Foi 

apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 1925, em 15 de fevereiro de 2022, do 

CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, enviando para aprovação a Minuta de 

Protocolo de Cooperação Transfronteiriça da «Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia» (EuroAAA), proposto 

pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) das Regiões do Algarve e do Alentejo e 

Junta da Andaluzia, e validado pela Secretária de Estado da Valorização do Interior, através do Despacho n.º 

1548/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

UM PONTO SEIS PONTO TRÊS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – ATA DA REUNIÃO DO 

CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 7 DE JANEIRO DE 2022: - Foi apresentado o email registado no 

sistema informático MGD sob o número 1011, em 26 de janeiro de 2022, de AMAL – Comunidade Intermunicipal 

Algarve, enviando a ata número 1/2022, referente à reunião ordinária do Conselho Diretivo Intermunicipal, 

realizada no dia 07 de janeiro de 2022.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

UM PONTO SEIS PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PRAZO PARA 

INTEGRAÇÃO DAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SOLOS NOS PDM – CUMPRIMENTO DO 

PRAZO INTERCALAR DE 31-03-2022 – APLICABILIDADE DE SANÇÕES: - Foi apresentado o ofício número 

72/2022/ANMP, datado de 27 de janeiro de 2022, enviado por email e registado no sistema informático MGD, 

sob o número 1165, de 28 de janeiro de 2022, da ANMP – Associação de Municípios Portugueses, enviando para 

conhecimento a circular número 9/2022, relativa ao Prazo Final para Integração das Regras de Qualificação e 

Classificação do Solo nos Planos Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

UM PONTO SEIS PONTO CINCO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS DE LAGOS – PEDIDO DE 

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS DO CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 2043, em 17 de 

fevereiro de 2022, do Agrupamento de Escolas Júlio Dantas – Lagos, em que o Diretor do Curso Profissional de 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (GPSI), da Escola Júlio Dantas, vem solicitar a 

realização do estágio curricular, de 300 horas para alunos residentes em Aljezur, sendo que o referido estágio é 

composto por 300 horas anuais, a desenvolver num período de nove semanas, e terá início na última quinzena de 

maio 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o estágio de um aluno residente em Aljezur do Curso Profissional 

de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (GPSI), da Escola Júlio Dantas, partir de maio do 

corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

UM PONTO SEIS PONTO SEIS – INSTITUTO REGIONAL PARA A REABILITAÇÃO, IP – PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO – BALCÃO DA INCLUSÃO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 

número 1661, em 10 de fevereiro de 2022, do Instituto Nacional para a Reabilitação I.P., em que envia 

informação relativa à melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência/incapacidade e das suas 

famílias através da promoção da igualdade de oportunidades e da plena participação social e económica, e envia 

para aprovação a Minuta de Protocolo de Cooperação, tendo em vista a instalação de um Balcão da Inclusão 



Municipal com o objetivo de proceder ao atendimento (telefónico, presencial, ou por via informática, incluindo 

videochamada) e mediação especializada, a todos os que residam no concelho. ----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar com o Instituto Nacional para a 

Reabilitação I.P., cujo documento fica anexo à ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------  

UM PONTO SETE – APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA – 2022 – PROPOSTA: – Pelo Senhor 

Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:  ------------------------------------------------   

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

“APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA 2022 ----------------------------------------------------------------------------  

As freguesias dispõem de atribuições próprias, as quais visam a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios 

das respetivas populações.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As aludidas atribuições constam do número dois, do artigo sete, do Anexo I, aprovado pela Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Aos amplos domínios atribuídos às freguesias, não são correspondidos, em termos de assegurar eficazmente as 

respetivas competências, com a devida transferência financeira por parte do Estado.---------------------------------------  

Dada a realidade demográfica, territorial, social e económica das freguesias do Município, não são geradoras de 

receitas próprias que permita acrescer às transferências do Orçamento Geral do Estado verbas suficientes de 

forma a promover e salvaguardar os interesses próprios das suas populações, nomeadamente no apoio direto às 

comunidades Locais.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município deve ser o garante da promoção da coesão territorial, do reforço da solidariedade institucional, de 

forma a assegurar a melhoria da qualidade de serviços prestados às populações locais.  -----------------------------------  

Foram assegurados entre todas as freguesias os princípios da igualdade, não discriminação, transparência, 

participação e da necessidade e suficiência de recursos.  ----------------------------------------------------------------------------  

Assim, no âmbito da complementaridade e da prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e 

interesses das populações locais, no domínio da competência da Assembleia Municipal conferida pelo artigo vinte 

e cinco, número um, alínea j), do Anexo I, aprovado pela Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 

doze de setembro, proponho que seja submetida à Assembleia Municipal para aprovação, o seguinte:  ---------------  

Um – Atribuição de apoio financeiro às Juntas de Freguesia do Município para os domínios das suas competências 

materiais (artigo dezasseis, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro), nos 

montantes e nas condições a seguir indicadas, para o ano de 2022: --------------------------------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Execução dos seguintes Projetos/Ações:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Programa de Animação de Natal e Ano Novo:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 20.000,00 euros, inclusive.  ---------------------------------------------------------------------  

Inclui todas as animações abertas à população, sendo que o programa de Animação de Natal e Ano Novo, deverá 

decorrer entre um de novembro e trinta e um de dezembro.  ----------------------------------------------------------------------  

O apoio será para fazer face às despesas inerentes à organização dos eventos, nomeadamente para a contratação 

de artistas, montagem e aluguer de palcos, som e luz, seguros, licenças, decoração/embelezamento e demais 

aquisição de bens e serviços necessários, desde que fundamentado.  ------------------------------------------------------------  

- Programa de Animação para Séniores e Jovens:  ------------------------------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 5.000,00 euros, inclusive. -----------------------------------------------------------------------  

- Projeto GOTA:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 5.000,00 euros, inclusive. -----------------------------------------------------------------------  

- Reparação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para o Edifício Sede da Junta de Freguesia:  

a) Ar condicionado; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Mobiliário; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) janelas e persianas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 20.000,00 euros, inclusive.  ---------------------------------------------------------------------  

- Aquisição de um Trator:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Apoio Financeiro – até ao valor de 15.000,00 euros, inclusive.  ---------------------------------------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Execução dos seguintes Projetos/Ações:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Embelezamento com pintura de muros, em técnica de graffiti em diversos espaços da freguesia:  ------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 20.000,00 euros, inclusive.  ---------------------------------------------------------------------  

- Restauração e Reparação de Jardins – Entradas da Bordeira e Carrapateira:  -----------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 15.000,00 euros, inclusive.  ---------------------------------------------------------------------  

- Ampliação do Armazém da Junta de Freguesia, situado na entrada do Vale próximo da ETAR da Bordeira:  ------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 4.000,00 euros, inclusive. -----------------------------------------------------------------------  

- Instalação de energia elétrica no armazém da Junta de Freguesia situado ao fundo da Rua da Oliveira - 

Bordeira:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 3.000,00 euros, inclusive. -----------------------------------------------------------------------  

- Aquisição e Instalação de Equipamento Fitness na Bordeira e no Parque de Merendas das Alfambras:  ------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 4.000,00 euros, inclusive. -----------------------------------------------------------------------  

- Reparação de Arruamentos, Aquedutos e Pontões na Freguesia:  --------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 10.000,00 euros, inclusive.  ---------------------------------------------------------------------  

- Atividades de Animação de Verão (Largos Animados) e de Natal:  -------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 5.000,00 euros, inclusive. -----------------------------------------------------------------------  

- Aquisição e Instalação de Equipamento para estacionamento de velocípedes em diversos locais públicos da 

freguesia:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 4.000,00 euros, inclusive. -----------------------------------------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Execução dos seguintes Projetos/Ações:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Obras de ampliação e Requalificação do armazém:  --------------------------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 50.000,00 euros, inclusive. ----------------------------------------------------------------------  

- Aquisição de uma Viatura de Caixa aberta com báscula, para recolha e transporte dos sobrantes verdes e 

“monos”:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 15.000,00 euros, inclusive.  ---------------------------------------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Execução dos seguintes Projetos/Ações:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Construção do Edifício Sede da Junta de Freguesia:  --------------------------------------------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de 65.000,00 euros, inclusive.  ---------------------------------------------------------------------  

Documentos a entregar por cada Junta de Freguesia, previamente à concessão do apoio financeiro:  ------------------  

GOP onde conste a inscrição do projeto; declaração de dotação orçamental e número de compromisso quando 

aplicável; cópia do documento de despesa. Quando a obra for executada por administração direta, deve 

apresentar a folha de obra e autos de medição.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deverão ser observados os requisitos legais da despesa pública (Código dos Contratos Públicos), bastando para o 

efeito declaração do Presidente da Junta de Freguesia a confirmar o cumprimento dos referidos requisitos.” -------  

A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter o presente assunto à aprovação 

da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 02 de 

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

de quatro milhões oitocentos e noventa e nove mil oitocentos e vinte e seis euros e oitenta e três cêntimos, em 

Operações não Orçamentais, um saldo de cinquenta e três mil noventa e sete euros e quarenta e nove cêntimos. -  

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

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



UM PONTO UM – THE GARDEN MNA, LDA. – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – PRÉDIO SITO EM 

MONTE NOVO – ALJEZUR: - Retirado o presente assunto da ordem de trabalhos. --------------------------------------------   

UM PONTO DOIS – MARIA MANUELA DE JESUS JOÃO E JOSÉ FERNANDES DOMINGOS – PEDIDO DE CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM AMARELA – ROGIL: - Foi apresentado o requerimento de Maria 

Manuela de Jesus João, casada com José Fernandes Domingos, residentes em Caixa Postal 507-L, Camarate, Rogil, 

na qualidade de co-proprietários do prédio rústico, sito em Amarela, da freguesia de Rogil, concelho de Aljezur, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 8, da Secção R e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljezur sob o número sessenta e três, vêm nos termos do número 1, do artigo 54º., da Lei número 91/95, de 02 

de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número 70/2015, de 16 de julho, solicitar que lhe seja 

emitida certidão onde conste que o Município não vê inconveniente na constituição de compropriedade a favor 

de Lawrence Mark Tomlinson e Amanda Shipton, na proporção de ½ para cada um dos compradores.  ----------------  

Analisado o processo e estando o mesmo conforme, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão 

requerida certificando o parecer favorável ao pedido dos requerentes e onde conste que este Município não vê 

inconveniente na constituição da compropriedade do prédio rústico, sito em Amarela, da freguesia de Rogil e 

concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 8, da Secção R e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número sessenta e três, porquanto o mesmo não põe em causa os interesses 

públicos que o número 1, do artigo 54º., da Lei número 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei número 70/2015, de 16 de julho, visa salvaguardar. ------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – ALEXANDER FRANCISCUS HEESBEEN E PAMELA MANUHUTU – ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO 

EM BORDEIRA: - Foi apresentado o processo em que Alexander Franciscus Heesbeen e Palmela Manuhutu, na 

qualidade de proprietários de um prédio sito em Bordeira, freguesia de Bordeira, concelho de Aljezur, vem no 

âmbito da aprovação do projeto de arquitetura para alteração e ampliação de uma habitação, no local acima 

mencionado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não obstante o teor constante na informação número 659/2022/MP, datada de 11 de janeiro do corrente ano, do 

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

deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de dispensa de dois lugares de 

estacionamento, de acordo com o previsto no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, como 

solicitado pelo requerente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado que poderá pronunciar-se por escrito, no prazo 

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

UM PONTO QUATRO – FRANCISCO DUARTE DE SOUSA SALGADO – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM RUA DO 

ROSSIO – ODECEIXE: - Foi apresentado o processo em que Francisco Duarte de Sousa Salgado, proprietário de um 

prédio urbano sito na Rua do Rossio, 3 em Odeceixe, freguesia de Odeceixe, concelho de Aljezur, vem no âmbito 

do pedido de aprovação do projeto de arquitetura para construção de habitação, procedido da demolição de um 

edifício destinado ao uso habitacional, 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 meio lugar de 

estacionamento, e apresentando justificação para o efeito.-------------------------------------------------------------------------  

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

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

requerente compensar o município, no valor de seiscentos e vinte e cinco euros, pela ausência da criação de meio 

lugar de estacionamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO – PRIVATE, LDA. PEDIDO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA, PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 

EM CARVALHAL – ALJEZUR: - Retirado o presente assunto da ordem de trabalhos. ------------------------------------------  

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

DOIS PONTO UM – PLANO DE AÇÃO PARA A ENERGIA SUSTENTÁVEL E O CLIMA DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – 

PLANO DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: - A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar os volumes I, II e III do Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima – Plano de 

Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Aljezur, registado no sistema informático MGD, sob o 



número 14348, em 28 de outubro de 2021, da Irradiare, Investigação e Desenvolvimento em Engenharia e 

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

DOIS PONTO DOIS – VIGILÂNCIA E SOCORRO NAS PRAIAS – ÉPOCA BALNEAR 2022: - A Câmara deliberou, por 

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

DOIS PONTO TRÊS – REGULAMENTO DO CONCURSO “FAZ DA MINHA A TUA PRAIA”: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Regulamento do Concurso: “Faz da minha a tua Praia!”, cujo documento fica anexo à ata, 

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

DOIS PONTO QUATRO – REGULAMENTO DO CONCURSO “OLHARES SOBRE AS FALÉSIAS”: - A Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar o Regulamento do Concurso: “Olhares sobre as Falésias”, cujo documento fica anexo à 

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

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

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

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

UM PONTO UM – MINUTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A VICENTINA – 

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE – REDE REGIONAL DE MERCADOS LOCAIS – 

ANIMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: - No seguimento da deliberação tomada em Reunião de Câmara, realizada em 14 

de agosto de 2019, em que foi deliberado aprovar o aditamento ao Protocolo de Parceria “Rede Regional de 

Mercados Locais – Requalificação, Gestão e Dinamização”, celebrado em 18 de janeiro do 2019, entre a Vicentina 

– Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste e o Município de Aljezur, foi presente o email registado no 

sistema informático MGD sob o número 15993, em 30 de novembro de 2021, da Vicentina – Associação para o 

Desenvolvimento do Sudoeste, enviando para aprovação a Minuta de Protocolo de Parceria “Rede Regional de 

Mercados Locais – Animação e Comunicação”, anexando o cronograma do projeto.-----------------------------------------  

Face ao teor constante na informação número 2085, datada de 07 de fevereiro do corrente ano, do Serviço de 

Economia, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Minuta de Protocolo de Parceria “Rede Regional de Mercados Locais – Animação e Comunicação” bem 

como, o cronograma do projeto, cujos documentos ficam anexos à ata, dela fazendo parte integrante. ---------------  

UM PONTO DOIS – NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO – ZIF – ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: - 

No âmbito do teor constante da informação número 2734, datada de 21 de fevereiro do corrente ano, da Divisão 

de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Economia e tendo por base o artigo 7º., do capítulo 

II das Normas da Zona Industrial da Feiteirinha, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição da 

“Comissão de Negociação”, a quem compete conduzir o processo de negociação e atribuição de lotes, na Zona 

Industrial da Feiteirinha, constituída pelos seguintes elementos, conforme abaixo se indica: ------------------------------  

- António José Monteiro Carvalho – Vereador; ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Paulo Jorge Fragoso de Oliveira – Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento; -----------------  

- Susana Isabel Pacheco Marreiros – Técnica Superior; -------------------------------------------------------------------------------    

- Sofia Rodrigues Pereira – Técnica Superior. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

DOIS PONTO UM – ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DO PROGRAMA DE 

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES – PROTEL – PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 

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

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

“ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE 

TEMPOS LIVRES – PROTEL” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações é uma atribuição dos municípios, 

constante no artigo 23º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação;  

- A ocupação saudável do tempo livre da população é uma das estratégias para promover o desenvolvimento de 

competências sociais, cívicas, de responsabilidade ativa na vida local e de integração social. É também promotor 



do equilíbrio bio-psico-social através do convívio e da atividade do corpo e da mente, com atividades 

ocupacionais diversas que estimulam o convívio com participantes e o público em geral; ----------------------------------  

- A Organização Mundial de Saúde (OMS) (2002) afirma que o termo “ativo” se refere ao indivíduo que participa 

ativamente na sociedade (envolvendo-se em questões civis, espirituais, culturais e economia), que coopera e 

intervém para o seu desenvolvimento de forma útil. Por natureza, o ser humano está preparado e adaptado para 

a realização de atividades, as quais são fundamentais para a promoção e manutenção da saúde e do bem-estar. 

Optando pela inatividade, esta terá como consequência a perturbação do equilíbrio funcional, mental e 

psicossocial; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- É do interesse público e para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população do concelho que o 

município estabeleça um conjunto de incentivos para a manutenção de uma vida ativa e saudável, contribuindo 

para o combate ao sedentarismo e ao isolamento social, que importa regulamentar;  --------------------------------------  

- Considerando ainda o disposto no artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com a 

alínea k), do número 1, do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -------------------------------------------------  

Proponho que Exma. Câmara delibere:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar a abertura de procedimento para elaboração do Regulamento do Programa de Ocupação de Tempos 

Livres – PROTEL, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), na redação aprovada pela Lei n.º 72/2020, de 16/11;  ---------------------------------------------------  

2. Para este efeito, designa-se como responsável pela direção do procedimento, nos termos do artigo 55.º do 

CPA, o Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, Paulo Jorge Fragoso de Oliveira;  ----------  

3. No prazo de 10 dias úteis contados da publicitação do anúncio, poderão constituir-se como interessados e 

apresentar contributos ou sugestões no âmbito do referido procedimento, particulares e entidades que 

comprovem a respetiva legitimidade, nos termos previstos no artigo 68.º do CPA; -------------------------------------------  

4. A constituição como interessado no presente procedimento depende de declaração escrita nesse sentido, 

dirigida ao diretor do procedimento, enviada preferencialmente para o endereço eletrónico geral@cm-aljezur.pt, 

ou por carta enviada para:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento; --------------------------------------------------------------------------  

- Rua Francisco Sá Carneiro (antiga Escola C+S) 8670-113 Aljezur;  ----------------------------------------------------------------  

5. Os contributos para elaboração do regulamento deverão ser enviados para os mesmos contactos; 

6. No pedido de constituição como interessado deve ser indicado qual o procedimento a que o mesmo se reporta, 

bem como o nome do interessado, o seu número de identificação fiscal, domicílio e endereço de correio de 

eletrónico (se existir) e ser expresso o consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previstos na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CPA.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TRÊS – HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DOS LOTES 11 E 12 DA URBANIZAÇÃO DOS MALHADAIS – 3ª. 

FASE – ODECEIXE – ALVARÁ 2/2002: - Na sequência da reunião de câmara realizada em 20 de janeiro do corrente 

ano, em que foi deliberado abrir concurso para atribuição de dois lotes, designados pelos lotes números 11 e 12, 

com as áreas de 440m2 e 311m2, do Loteamento Malhadais - 3 ª fase - Odeceixe, alvará de loteamento 2/2002, 

respetivamente, a serem atribuídos de acordo com o regime previsto no artigo 13º., do “Regulamento para 

Venda de Lotes para Construção de Habitação em Loteamentos Municipais” (sorteio) e destinados a todos os 

interessados que se enquadrem na alínea a), do artigo 3º., conjugado com o número 1 e alíneas a) e d), do 

número 2, do artigo 7º., do Regulamento Municipal acima referido (ser casado ou situação equiparada, com 

agregado familiar a cargo, residente e recenseado no concelho de Aljezur, estar inscrito na Bolsa de Candidatos e 

que não possuam habitação própria ou terreno apto para construção de habitação), foi presente o respetivo 

processo.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente a informação número 3096, datada de 03 de março do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos – Secção de Expediente Geral e não obstante a referida informação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar apenas como candidatos ao procedimento de atribuição dos lotes 11 e 12, do 

mailto:geral@cm-aljezur.pt


Loteamento Malhadais - 3 ª fase - Odeceixe, alvará de loteamento 2/2002, os candidatos inscritos na Bolsa de 

Candidatos e que manifestaram interesse em participar no referido concurso. ------------------------------------------------  

O procedimento iniciou-se pelo sorteio do lote 11, tendo-se, nos termos previstos no número 3 do artigo 7º. do 

Regulamento para Venda de Lotes para Construção de Habitação em Loteamentos Municipais, sido os candidatos 

agrupados por ordem preferência como a seguir se indica:  -------------------------------------------------------------------------  

a) 1.ª Preferência - Candidatos com mais de 5 anos de residência no concelho de Aljezur que participaram em 

concurso anterior e que não foram contemplados com lote: -----------------------------------------------------------------------  

- Ana Isabel da Conceição Custódio/Ângelo Miguel Gonçalves Martins; ----------------------------------------------------------  

- Carolina Azevedo Delfim/Nuno Filipe Gomes Rendeiro; ----------------------------------------------------------------------------  

- Catarina Alexandra Conceição Jesus/Sérgio Filipe Duarte Gaspar; ---------------------------------------------------------------  

- Catarina Isabel Vilhena Araújo/Miguel Ângelo Candeias dos Santos; ------------------------------------------------------------  

- Filipe Miguel Rocha de Oliveira/Nair Selene Francisco Oliveira; -------------------------------------------------------------------  

- Hélder José Machado Silva/Joana Filipa Jesus da Visitação; ------------------------------------------------------------------------  

- Hugo Miguel Raimundo Candeias/Adriana Filipa Oliveira Nobre; -----------------------------------------------------------------  

- Nataliya Myronik/Sergiy Myronik; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) 2.ª Preferência - Candidatos com mais de 5 anos de residência no concelho e que não participaram em 

concurso anterior: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Elisabete Maria Duarte Fragoso/José Fernando Landeiro de Oliveira. -----------------------------------------------------------  

c) 3.ª Preferência - Candidatos com 5 anos ou menos de residência no concelho e que participaram em concurso 

anterior: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Alfredo Joaquim Coelho de Jesus/Raimunda Xavier de Matos Jesus; ------------------------------------------------------------  

Realizado o sorteio para atribuição do lote 11, saiu o mesmo aos candidatos – Hélder José Machado Silva/Joana 

Filipa Jesus da Visitação. Assim sendo, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o lote 11 aos candidatos 

Hélder José Machado Silva/Joana Filipa Jesus da Visitação;  -------------------------------------------------------------------------  

Atribuição do lote 12: atendendo ao sorteio efetuado do lote 11 houve alteração no agrupamento dos candidatos 

por ordem de preferência, com a saída do grupo de 1.ª preferência dos candidatos Hélder José Machado 

Silva/Joana Filipa Jesus da Visitação, por lhe ter sido atribuído o lote n.º 11 e a entrada dos candidatos Elisabete 

Maria Duarte Fragoso/José Fernando Landeiro de Oliveira, por já reunirem os requisitos para o efeito, passando 

os candidatos a estarem agrupados como a seguir se indica: -----------------------------------------------------------------------  

a) 1.ª Preferência - Candidatos com mais de 5 anos de residência no concelho de Aljezur que participaram em 

concurso anterior e que não foram contemplados com lote: -----------------------------------------------------------------------  

- Ana Isabel da Conceição Custódio/Ângelo Miguel Gonçalves Martins; ----------------------------------------------------------  

- Carolina Azevedo Delfim/Nuno Filipe Gomes Rendeiro; ----------------------------------------------------------------------------  

- Catarina Alexandra Conceição Jesus/Sérgio Filipe Duarte Gaspar; ---------------------------------------------------------------  

- Catarina Isabel Vilhena Araújo/Miguel Ângelo Candeias dos Santos; ------------------------------------------------------------  

- Elisabete Maria Duarte Fragoso/José Fernando Landeiro de Oliveira; ----------------------------------------- 

- Filipe Miguel Rocha de Oliveira/Nair Selene Francisco Oliveira; -------------------------------------------------------------------  

- Hugo Miguel Raimundo Candeias/Adriana Filipa Oliveira Nobre; -----------------------------------------------------------------  

- Nataliya Myronik/Sergiy Myronik; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) 2.ª Preferência - Candidatos com 5 anos ou menos de residência no concelho e que participaram em concurso 

anterior: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Alfredo Joaquim Coelho de Jesus/Raimunda Xavier de Matos Jesus; ------------------------------------------------------------  

Realizado o sorteio para atribuição do lote 12, saiu o mesmo aos candidatos - Catarina Isabel Vilhena 

Araújo/Miguel Ângelo Candeias dos Santos. Assim, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o lote 12 aos 

candidatos, Catarina Isabel Vilhena Araújo/Miguel Ângelo Candeias dos Santos. ----------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar os candidatos contemplados com os lotes 11 e 12 de que deverão 

no prazo de quarenta e oito horas, a contar do dia seguinte à receção da notificação, depositar, a título de 

caução, na tesouraria municipal, a importância de duzentos e quarenta e nove euros e quarenta cêntimos e no 



prazo de trinta dias seguidos efetuar o respetivo contrato promessa de compra e venda, de acordo com o previsto 

no artigo 15º., alíneas a) e b), do Regulamento para Venda de Lotes para Construção de Habitação em 

Loteamentos Municipais, respetivamente. No demais, aplicar-se-á o previsto no Regulamento para Venda de 

Lotes para Construção de Habitação em Loteamentos Municipais. ----------------------------------------------------------------  

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

O Senhor Vereador Ricardo Lopes não participou na discussão do assunto por se ter declarado impedido, por 

ter relações familiares com um dos candidatos, tendo-se ausentado da sala. ------------------------------------------------  

QUATRO PONTO UM – BOLSAS DE ESTUDO – ANO LETIVO 2021/2022: - No âmbito da informação número 2026, 

data de 04 de fevereiro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de 

Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de aprovar a proposta de 

lista de admissão de candidatos à Bolsa de Estudo do ano letivo 2021/2022, bem como a proposta de atribuição 

de escalão, conforme anexos I e II, que ficam anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante.  -------------------  

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

prazo de 10 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------  

O Senhor Vereador Ricardo Lopes regressou à sala passado a integrar a reunião.  ------------------------------------------  

QUATRO PONTO DOIS – SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE E ALOJAMENTO A ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO – 

ATA DO JÚRI DE SELEÇÃO: - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar a Ata I, da Reunião do Júri de 

Seleção para atribuição de subsídios de transporte e alojamento a alunos do Ensino Secundário – Ano Letivo 

2021/2022, não participando na votação a Senhora Vereadora Fátima Neto, por fazer parte do Júri de seleção das 

candidaturas a qual, fica anexa à ata, dela fazendo parte integrante, e atribuir o subsídio de acordo com a mesma:  

SUBSÍDIO DE ALOJAMENTO:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atribuição de subsídio de alojamento, a pagar durante dez meses, no valor de setenta e cinco euros, durante o 

ano letivo 2021/2022 (setembro de 2021 a junho de 2022), aos alunos:  --------------------------------------------------------  

− (..);  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

− (…). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CINCO PONTO UM – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA LINHA 

DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO LOCAL: - Foi apresentado o ofício nº 30/2021, datado de 08 de novembro de 

2021, remetido por email e registado no sistema informático MGD sob o número 14940, em 10 de novembro de 

2021, do Juventude Clube Aljezurense, solicitando apoio financeiro no valor de novecentos e nove euros e vinte e 

oito cêntimos, para fazer face a despesas de eletricidade e telecomunicações, no âmbito da linha de apoio ao 

associativismo local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito das Medidas Extraordinárias - Covid-19, aprovadas em reunião 

do executivo em 15 de dezembro de 2020, atribuir o apoio extraordinário no valor de novecentos e nove euros e 

vinte e oito cêntimos, ao Juventude Clube Aljezurense. ------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Não se verificou qualquer intervenção por parte do público 

presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: - De acordo com o disposto no número três, do artigo cinquenta e sete, da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, e depois de lida em voz alta na presença de 

todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta. --------------------------------------------------------  

VOTAÇÃO: - Todas as votações foram tomadas nominalmente. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

Paços do Concelho de Aljezur, aos 03 dias do mês de março de 2022. 

 

 

 
O Presidente da Câmara 

 

 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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