
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 33 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/7  

 

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 31 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 março;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Informações do Senhor Presidente da Câmara;  -----------------------------------------------------------------------------------  
1.3 Legislação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 Delegação de Competências no Presidente da Câmara  Proposta da Senhora Vereadora Fátima Neto; -----------  
1.5 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.1 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve  Carta enviada à Senhora Ministra da 
Coesão Territorial sobre prazo para Integração das Regras de Classificação e Qualificação do Solo  Planos 
Territoriais Municipais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.2 Associação Nacional de Municípios Portugueses  As Autarquias Locais no apoio à Ucrânia; -----------------------  
1.5.3 Gemeinde Kürnach  Celebração do 35º. Aniversário da Geminação  Convite; ----------------------------------------  
1.5.4 Associação dos Ucranianos no Algarve  Pedido de apoio; -------------------------------------------------------------------  
1.6 ÁGUA E SANEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.6.1 Carlos Romeu Garcia Faria  Rotura no sistema de abastecimento de água  Vale da Telha  Setor G 92  
Ratificação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.6.2 Zelestina Stolz  Transferência de titularidade de contrato de abastecimento de água  Restituição de valor 
cobrado indevidamente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  
1. OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Reconstrução do Muro de Sustentação na Rua das Figueiras  Aljezur  Abertura de Procedimento; ---------------  
2. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 PLO  Lda. Comunicação prévia de alterações durante a execução da obra  Rua 25 de Abril, nº. 19 - Odeceixe;  
2.2 Ilse Emma Vetter  Pedido de certidão de compropriedade  Prédio sito em Cerro da Mesa  Aljezur; ------------  
2.3 Ernesto Dias Mendes  Cabeça de Casal da Herança de  Pedido de certidão de constituição de propriedade 
horizontal, do edifício sito na Rua João Dias Mendes, nºs 43 e 43 A  Aljezur;--------------------------------------------------  
2.4 António Maria Fialho Barradas Martins  Pedido de reaprovação de Hotel Rural  Monte das Moças  
Bordeira;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.5 Florian Volkmer  Alteração, ampliação e legalização de habitação  Rua da Boavista 11  Aljezur; -----------------  
2.6 José do Carmo Canelas  Projeto de alteração de habitação  Avª. 16 de junho  Rogil  lugares de 
estacionamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



III  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Eventos  Proposta de organização para o ano de 2022; ------------------------------------------------------------------------  
1.2 Participação no projeto +Algarve Um Estilo de Vida Mediterrânico (PADRE-CRESC2020)  Protocolo; --------------  
1.3 Quiosques na Praia de Odeceixe  Proposta; ---------------------------------------------------------------------------------------  
2. AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Ação Social Escolar  Ano Letivo de 2021/2022  Candidaturas a apoio sócio-educativo; ------------------------------  
2.2 Ação Social Escolar  Alunos com pedidos de proteção temporária; ---------------------------------------------------------  
2.3 Programa Abem - Rede Solidária do Medicamento  Processo de Ação Social GAS 161; --------------------------------  
2.4 Programa Abem - Rede Solidária do Medicamento  Processo de Ação Social GAS 468; --------------------------------  
2.5 Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação Social  Conferência de Nossa Senhora d`Alva 
Relatório e proposta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.6 Aquisição de bens alimentares para pessoas deslocadas da Ucrânia  Ratificação; ---------------------------------------  
3. CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 VATe  Vamos Apanhar o Teatro  2022; --------------------------------------------------------------------------------------------  
4. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 Transferência de competências na área da educação  Contrato Interadministrativo entre o Município de 
Aljezur e o Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso; -----------------------------------------------------------------  
5. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.1 Juventude Clube Aljezurense  Pedido de apoio para aquisição de equipamento para a Secção de Snooker; -----  
5.2 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur  Pedido de apoio financeiro  Covid 19; ---------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
   

Período Antes da Ordem do Dia 
FALTAS JUSTIFICADAS:  A Câmara tendo conhecimento que a Senhora Vereadora Fátima Neto e o Senhor 
Vereador Ricardo Lopes, não podem estar presentes na reunião, deliberou por unanimidade, considerar 
justificadas as suas faltas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram prestadas as 
seguintes declarações/Informações:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Das questões colocadas na última reunião, pelos Senhores Vereadores do Renascer, passo a esclarecer: --------------  

 Espaço do antigo Parque de Campismo - Neste momento contratamos um trabalho de trituração de verdes, na 
ZIF, que a resultar, iremos fazer o mesmo para os sobrantes dos verdes, na zona do parque, assim como já foram 
dadas indicações para medidas a tomar, no sentido de se limpar os sobrantes de obras e demolir as construções 
antigas aí existentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Arruamentos do Vale da Telha - Estão previstas intervenções na rede viária, a executar pela nossa equipa, que 
neste momento se encontra a realizar trabalhos na freguesia de Rogil.  ---------------------------------------------------------  

 Edifícios em Construção na Bordeira - Existem duas construções na entrada da Bordeira, uma inserida em 
loteamento e um edifício. O loteamento tem tido alguns problemas com os prazos, a outra obra está embargada 
e obrigada a repor legalidade. Ainda sobre o edifico mais no centro da aldeia, que parece uma torre, situação 
questionada, trata-se de um edifico existente desde e autorizado na década de 80/90, estando apenas a ser 
realizada uma intervenção de manutenção a nível de impermeabilização e pintura.  ----------------------------------------  

 A Estrada Nacional 268/ Alfambras, limite do Concelho de Vila do Bispo - Temos previsto em PPI, fazer o 
projeto para a mesma durante este ano, para podermos avançar com a obra. Houve já conversações com o 
Município da Vila do Bispo para encontrarmos financiamento para a mesma, tratando-se de importante via, que 
liga estes dois concelhos com uma necessidade de intervenção profunda e seguramente com necessidade de 
verbas avultadas. O assunto foi já abordado com o Srº Ministro das Infraestruturas e com a CCDR Algarve, a fim 
de analisarmos a possibilidade de financiamento da mesma. Agora que já temos novo Governo, iremos solicitar 
reunião com o Srº Ministro das infraestruturas, para lhe colocarmos estas e outras situações que nos preocupam, 
nomeadamente: A Variante de Aljezur, melhoramentos na Nacional 120, possibilidade de construção de uma 
rotunda no cruzamento da estrada do Vale da Maia, intervenção dentro da Vila de Aljezur, entre outras situações 
que estão identificadas, ao longo da mesma.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Saúde  Neste momento temos conhecimento que a Drª Andreia está de ausência por maternidade, estando 
apenas o Drª Adão, ao serviço desde o início do ano, e a Drº Filomena, através de empresas de prestação de 
serviços. Situação que nos preocupa, como é sabido. Iremos solicitar ao Senhor Secretario de Estado da Saúde 



uma reunião, com carater de urgência, para podermos transmitir de viva voz as preocupações da situação. Como 
sabemos, ao longo de vários anos, esta tem sido uma situação recorrente, não por falta de empenho da autarquia 
e os seus sucessivos executivos, pois têm sempre respondido e colaborado para encontrar soluções para a fixação 
dos médicos em Aljezur. Contudo, o problema é seguramente mais amplo. Esta matéria foi abordada no último 
Conselho Diretivo das Terras do Infante, para podermos aprofundar soluções conjuntas, no sentido de melhorar a 
prestação de serviços de saúde no triângulo Vicentino. ------------------------------------------------------------------------------   
Boa Vida   É um problema com vários anos, onde se encontra instalado no Vale da Telha, setor F lote 81, um 

Alojamento local. Com várias situações de abuso, de festas com música, etc. Com vários processos de autos de 
contraordenação, várias inspeções realizadas por várias entidades, ASAE, GNR, Saúde Publica, Finanças, etc e com 
vários processos a decorrer na justiça, entre o proprietário e os arrendatários do espaço.  --------------------------------  

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 MARÇO: - Depois de ter sido lida, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária realizada em 17 de março de 2022, não 
participou na aprovação da referida ata, a Senhora Vereador Fátima Lopes, por não ter estado presenta na 
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PONTO DOIS  INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 
Despachos do Senhor Presidente exarados na sexta alteração ao Orçamento da Despesa de 2022, e sexta 
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:   
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 29-F/2022  Diário da República n.º 56/2022, 2º Suplemento, 
Série I de 2022-03-21, Presidência do Conselho de Ministros, prorroga a declaração da situação de alerta, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
MAPA OFICIAL Nº 1/2022  Diário da República n.º 60-A/2022, Série I de 2022-03-26, Comissão Nacional de 
Eleições, Mapa oficial com o resultado da eleição e a relação dos deputados eleitos para a Assembleia da 
República, realizada em 30 de janeiro de 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------   
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 34-A/2022  Diário da República n.º 61/2022, Série I de 2022-03-
28, Presidência do Conselho de Ministros, prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 81-B/2022  Diário da República n.º 63/2022, 2º. Suplemento, Série 
I de 2022-03-30, Presidência da República, nomeia Primeiro-Ministro do XXIII Governo Constitucional António Luís 
Santos da Costa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 81-C/2022  Diário da República n.º 63/2022, 2º. Suplemento, Série 
I de 2022-03-30, Presidência da República, nomeação dos Ministros do XXIII Governo Constitucional. -----------------  
DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 81-D/2022  Diário da República n.º 63/2022, 2º. Suplemento, 
Série I de 2022-03-30, Presidência da República, nomeação dos Ministros do XXIII Governo Constitucional. ----------  
UM PONTO QUATRO  DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA  PROPOSTA DA 
SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: - O assunto foi retirado da ordem do dia. --------------------------------------------  
UM PONTO CINCO  CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM  COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE 

 CARTA ENVIADA À SENHORA MINISTRA DA COESÃO TERRITORIAL SOBRE PRAZO PARA INTEGRAÇÃO DAS 
REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO  PLANOS TERRITORIAIS MUNICIPAIS: - Foi apresentada 
a carta remetida por email e registada no sistema informático MGD sob o número 3580, em 22 de março de 2022, 
da CCDR  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, enviando para conhecimento carta 
enviada ao Governo relativamente ao prazo para a primeira reunião do processo de revisão do PDM.  ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  AS AUTARQUIAS 
LOCAIS NO APOIO À UCRÂNIA: - Foi apresentada a circular número 34/2022/MJL, remetida por email e registada 
no sistema informático MGD sob o número 3040, em 11 de março de 2022, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, enviando para conhecimento o boletim informativo relativamente ao apoio das autarquias locais 
prestado à Ucrânia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS  GEMEINDE KÜRNACH  CELEBRAÇÃO DO 35º. ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO 

 CONVITE: - Foi apresentada a carta registada no sistema informático MGD sob o número 2400, em 24 de 



fevereiro de 2022
 outubro do corrente ano e convidam Aljezur a participar no evento, através de uma 

delegação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO QUATRO  ASSOCIAÇÃO DOS UCRANIANOS NO ALGARVE  PEDIDO DE APOIO: - Foi 
apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 3857, em 28 de março de 2022, da 
Associação de Ucranianos no Algarve, solicitando a colaboração no apoio e envio de ajuda humanitária à Ucrânia, 
bem como no alojamento e integração dos refugiados da guerra. -----------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS  ÁGUA E SANEAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM  CARLOS ROMEU GARCIA FARIA  ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA  VALE DA TELHA  SETOR G 92  RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado o requerimento de Carlos Romeu Garcia 
Faria, registado no sistema informático MGD sob o número 3106, em 14 de março 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 
fevereiro do corrente ano, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água. ------------------------  
Face ao teor constante na informação número 3885, datada de 16 de março do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos  Secção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 21 de março, na aplicação 
informática MGD, o qual autorizou a emissão da nota de crédito no montante total de quinhentos e oitenta e dois 
euros e trinta e sete cêntimos, sendo, quinhentos e dez euros e trinta e oito cêntimos referente a consumo de 
água; de IVA, trinta euros e sessenta e dois cêntimos, e resíduos sólidos variável quarenta e um euros e trinta e 
sete cêntimos, referente ao processamento do mês de fevereiro do corrente ano, nos termos do n.º 5, do Artigo 
64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  -----------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO DOIS  ZELESTINA STOLZ  TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTRATO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA  RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE: - Foi apresentada a 
informação número 4328, datada de 24 de março de 2022, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos  
Secção de Águas e Atendimento Geral, informando que  no seguimento da anulação do  pedido de transferência 
de titularidade do contrato de abastecimento de água,  em nome de Zelestina Stolz, deverá ser restituído o 
montante de catorze euros e cinquenta e oito cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------  
Face ao teor constante na referida informação da Divisão Administrativa e de Recursos  Secção de Águas e 
Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a restituição no valor de catorze euros e 
cinquenta e oito cêntimos, relativamente à fatura número 017/241, emitida em 08 de março de 2022, referente à 
anulação da transferência de titularidade do contrato de abastecimento de água. -------------------------------------------  
DOIS  GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM  RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 30 de 
março de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo 
de quatro milhões oitocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e vinte e cinco euros e onze cêntimos, e em 
Operações não Orçamentais, um saldo de cento e treze mil trezentos e vinte e sete euros e sessenta cêntimos. ----  
II ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  
UM  OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM  RECONSTRUÇÃO DO MURO DE SUSTENTAÇÃO NA RUA DAS FIGUEIRAS  ALJEZUR  
ABERTURA DE PROCEDIMENTO: - No âmbito do teor constante na informação número 4420, datada de 25 de 
março de 2022, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, como 
abaixo se indica:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Aprovar o Projeto de Execução, Programa de Procedimento e Caderno de Encargos;  ------------------------------------  
b) Iniciar o procedimento de Concurso público sem publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos da 

construção do Muro de 

cinquenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  --------------------------------  
c) Nomear como júri do concurso, Presidente:  Leonida Gomes Rodrigues Valente, Técnica Superior Engenheira 
Civil; Primeiro Vogal: José João Serra Santos, Técnico Superior  Engenheiro Civil, Segundo Vogal: Helena Reis 
Oliveira Pacheco, Assistente Técnico;  Suplentes: Ângelo Miguel Gonçalves Martins, Assistente Técnico e José 
Júlio Pacheco dos Santos, Assistente Técnico;  ------------------------------------------------------------------------------------------  



d) Delegar no júri as competências para a prestação dos esclarecimentos, nos termos do número 2 do artigo 50º. 
do Código dos Contratos Públicos, e aceitar ou rejeitar erros ou omissões do caderno de encargos ao abrigo do 
artigo 61º. do Código dos Contratos Públicos;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
e) Delegar no Senhor Presidente da Câmara a competência para prorrogar o prazo para apresentação das 
propostas, ao abrigo do número 4 do artigo 64.º, caso seja necessário; ---------------------------------------------------------  
e) Autorizar a presente despesa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS  OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM  PLO  LDA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA  RUA 
25 DE ABRIL, Nº. 19  ODECEIXE: - O assunto foi retirado da ordem do dia. ----------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS  ILSE EMMA VETTER  PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE  PRÉDIO SITO EM 
CERRO DA MESA  ALJEZUR: - O assunto foi retirado da ordem do dia. ----------------------------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS  ERNESTO DIAS MENDES  CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE  PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, DO EDIFÍCIO SITO NA RUA JOÃO DIAS MENDES, NÚMEROS 43 E 
43 A  ALJEZUR: - Foi presente o requerimento de Herdeiros de Ernesto Dias Mendes e Herdeiros de Angelina da 
Silva Mendes, representados pela Solicitadora Paula Reis Amarelinho, vem nos termos do disposto do número 3 
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 prédio urbano, sito na Rua João Dias Mendes, números 43 e 43 A em Aljezur, 
freguesia e concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial sob o artigo P10793, da freguesia e concelho de Aljezur, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 6149, da freguesia de Aljezur. -------------------  
Face à informação número 13556/2022/FR/43, datada de 11 de março 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 fracções autónomas obedecem aos requisitos previstos nos artigos 1414.º 
e 1415.º do Código Civil, cuja constituição é a seguinte:  -----------------------------------------------------------------------------  
FRACÇÃO A - Destinada a habitação localizada no rés-do-chão com a tipologia T1, composto por um quarto, uma 
sala, uma cozinha, uma casa de banho e uma despensa, com a área coberta de 79,10 m2. Tem o número de 
polícia 43 com acesso direto para a Rua João Dias Mendes. É atribuída a esta fracção a permilagem de 401,12 por 
mil; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
FRACÇÃO B - Destinada a Habitação, localizada no 1º andar, com a tipologia T2, composta por dois quartos, uma 
sala, uma cozinha, um escritório, uma despensa, e uma casa de banho, e no rés-do -chão uma garagem, com a 
área coberta de 148,80 m2, e descoberta de 71,90 m2. Tem o número de polícia 43-A com acesso direto para a 
Rua João Dias Mendes. É atribuída a esta fracção a permilagem de 598,88 por mil.  -----------------------------------------  
ÁREAS COMUNS - Não existem áreas comuns.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO  ANTÓNIO MARIA FIALHO BARRADAS MARTINS  PEDIDO DE REAPROVAÇÃO DE HOTEL 
RURAL  MONTE DAS MOÇAS  BORDEIRA: - O assunto foi retirado da ordem do dia. -------------------------------------  
DOIS PONTO CINCO  FLORIAN VOLKMER  ALTERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO  RUA DA 
BOAVISTA 11  ALJEZUR: - O assunto foi retirado da ordem do dia. --------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS  JOSÉ DO CARMO CANELAS  PROJETO DE ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO  AVENIDA 16 DE 
JUNHO  ROGIL  LUGARES DE ESTACIONAMENTO: - O assunto foi retirado da ordem do dia. ---------------------------  
III  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM  EVENTOS  PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO PARA O ANO DE 2022: - Face ao teor da informação 
número 3050, datada de 28 de fevereiro de 2022, do Serviço de Economia, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização, no ano de 2022, os 
seguintes eventos:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Feira do Folar e da Doçaria de Odeceixe (15 a 17 de abril);  ------------------------------------------------------------------------  
- Noite Multicultural - Noite A (28 de agosto);  ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Feriado Municipal (29 de agosto);  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Festa da Maravilha de Odeceixe (10 a 11 de setembro);  ---------------------------------------------------------------------------  
- Festival da Batata-doce de Aljezur (25 a 27 de novembro). ------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS  PARTICIPAÇÃO NO PROJETO +ALGARVE UM ESTILO DE VIDA MEDITERRÂNICO (PADRE-
CRESC2020)  PROTOCOLO: - No seguimento da aprovação da candidatura CRESC Algarve - 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento  Serviço de Turismo e Cultura, enviando para aprovação 



a minuta de Protocolo de Cooperação e Financiamento +Algarve entre o Município de Aljezur e a Associação in 
Loco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao teor da informação supra referida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo 
de Cooperação e Financiamento +Algarve entre o Município de Aljezur e a Associação in Loco, cujo documento 
fica apenso à presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS  QUIOSQUES NA PRAIA DE ODECEIXE  PROPOSTA: - O assunto foi retirado da ordem do dia. --  
DOIS  AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM  AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  ANO LETIVO DE 2021/2022  CANDIDATURAS A APOIO SÓCIO-
EDUCATIVO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1.1 - Face ao teor constante na informação número 4086, datada de 21 de março de 2022, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento  Serviço de Educação e Transportes, e tendo sido presente a 
listagem do boletim de candidatura ao apoio socioeducativo da aluna, ( ), do Agrupamento de Escolas de Aljezur, 
para o ano letivo 2021/2022, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, à aluna ( ), por a mesma 
pertencer ao agregado familiar integrado no 2.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família.  ------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado que poderá pronunciar-se por escrito, no prazo 
de 10 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------   
2.1.2 - Face ao teor constante na informação número 4232, datada de 23 de março de 2022, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento  Serviço de Educação e Transportes, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1.3 - Face ao teor constante na informação número 4175, datada de 22 de março de 2022, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento  Serviço de Educação e Transportes, e tendo sido presente a 
listagem do boletim de candidatura ao apoio socioeducativo da aluna, ( ), do Agrupamento de Escolas de Aljezur, 
para o ano letivo 2021/2022, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna ( ), por o 
mesmo pertencer ao agregado familiar integrado no 1.º escalão de rendimento para atribuição de abono de 
família. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS  AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  ALUNOS COM PEDIDOS DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIA: - Face ao 
teor contante nas informações números 4250 e 4319, datadas de 23 e 24 de março do corrente ano, 
respetivamente, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento  Serviço de Educação e Transportes, 
e tendo sido presente a listagem de alunos com pedidos de proteção temporária, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir o escalão A, aos alunos com pedidos de proteção temporária, com efeitos a 21 de março do 
corrente ano, e conforme abaixo se indica:  -------------------------------------- -------------------------------------------------------  

 Roman Petrov; ---------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  
 Taras Lukianchuk; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Visilisa Lankina;  ---------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Lesia Skoroda;  ------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Mikhail Kucherenko.  --------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- 

DOIS PONTO TRÊS  PROGRAMA ABEM - REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO  PROCESSO DE AÇÃO SOCIAL 
GAS 161: - Foi apresentado o pedido registado no sistema informático MGD sob o número 3338 em 17 de março 
de 2022, da titular do Processo de Ação Social  GAS 161, solicitando a inclusão no Programa Abem: Rede 
Solidária do Medicamento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número 4069, datada de 21 de março do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão da titular 
do Processo de Ação Social  GAS 161 no Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento.  ----------------------------  
DOIS PONTO QUATRO  PROGRAMA ABEM - REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO  PROCESSO DE AÇÃO 
SOCIAL GAS 468: - Foi apresentado o pedido registado no sistema informático MGD sob o número 3494 em 21 de 
março de 2022, do titular do Processo de Ação Social  GAS 468, solicitando a inclusão do agregado familiar no 
Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento. ------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número 4225, datada de 23 de março do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão do 
agregado familiar correspondente ao Processo de Ação Social  GAS 468 no Programa Abem: Rede Solidária do 
Medicamento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



DOIS PONTO CINCO  MEDIDA 5 DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL  CONFERÊNCIA 
DE NOSSA SENHORA D`ALVA RELATÓRIO E PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Protocolo de colaboração com a Conferência d  no âmbito do apoio às famílias social e 
economicamente desfavorecidas e Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação Social  ----------------------  
Considerando o valor mensal de mil e quinhentos euros, aprovado pela Câmara Municipal em 27 de abril de 2021, 
para a prestação de apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ------------------------------------------------------------  
Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; -  
Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1 - Que sejam aprovados os relatórios dos apoios prest lva, relativos 
aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, em anexo; ---------------------------------------------------------------------------------  
2 - Que seja aprovada a transferência da verba de dois mil, quatrocentos e quarenta e dois euros e setenta e cinco 
cêntimos, referente aos meses em causa, de acordo com o definido em proto  ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS  AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA PESSOAS DESLOCADAS DA UCRÂNIA  
RATIFICAÇÃO: - No âmbito do teor constante na informação número 4422, datada de 25 de março de 2022, da 
Divisão Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 
do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 25 de março do corrente ano, na aplicação MGD, o qual 
autorizou a aquisição de bens perecíveis e não perecíveis, ou outros que eventualmente não tenham sido doados, 
nomeadamente vestuário, calçado, bens alimentares, produtos de higiene e limpeza, entre outros que se revelem 
necessários, de acordo com o decidido na Reunião do CLAS  Conselho Local de Ação Social de Aljezur, em 14 de 
março de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS  CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM  VATE  VAMOS APANHAR O TEATRO  2022: - Foi apresentado o email registado no sistema 
informático MGD sob o número 689, em 19 de janeiro de 2022, da ACTA  A Companhia de Teatro do Algarve, 
enviando a proposta de Atividades para a apresentação de 1 Medo  Manual de 

nos dias, 27, 28 e 29 de abril de 2022, para os alunos do 1º ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Aljezur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face à comunicação do Agrupamento de Escolas de Aljezur, relativamente ao interesse no referido projeto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela companhia ACTA, autorizando para o 
efeito a despesa com a aquisição de dez espetáculos, pelo preço unitário de duzentos e cinquenta euros cada, no 
valor global de dois mil e quinhentos euros, para o ano letivo 2021/2022, assim como suportar as despesas com 
alojamento de seis pessoas e alimentação para quinze pessoas.  ------------------------------------------------------------------  
QUATRO  EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM  TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO  CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSORA 
PIEDADE MATOSO: - No âmbito da informação número 4428, datada de 25 de março de 2022, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento  Serviço de Educação e Transportes, e atendendo à transferência 
de competências na área da Educação para o Município com efeitos a 1 de abril próximo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo, com o Agrupamento de Escolas, Professora Piedade 
Matoso, Aljezur, para vigorar de 1 de abril a 31 de agosto do corrente ano, cujo documento fica apenso à 
presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO  ASSOCIATIVISMO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO PONTO UM  JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE  PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO PARA A SECÇÃO DE SNOOKER: - Foi apresentada a carta remetida por email e registada no 
sistema informático MGD sob o número 2468, em 25 de fevereiro de 2022, do Juventude Clube Aljezurense, em 
que solicita apoio financeiro no valor de dez mil novecentos e quarenta euros para aquisição de mobiliário e 
equipamento para a secção de snooker. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação da candidatura extraordinária e remete-la para a 
Comissão de avaliação respetiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO PONTO DOIS  ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR  PEDIDO DE 
APOIO FINANCEIRO  COVID 19: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 
3478, em 21 de março de 2022, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, em que 



solicitam um apoio financeiro, no valor de três mil e dez euros e seis cêntimos, conforme faturas de despesa 
apresentadas para aquisição de material, no âmbito do COVID19. ----------------------------------------------------------------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio extraordinário no valor no valor de três mil e dez euros e 
seis cêntimos, à Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur.  --------------------------------------------------------------  
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 doze 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 31 dias do mês de março de 2022. 

 
 

 
O Presidente da Câmara 

 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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Retângulo


