
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 42 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/10  

 

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 05 de maio 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 21 de abril de 2022;  -------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Informações do Senhor Presidente da Câmara;  -----------------------------------------------------------------------------------  
1.3 Legislação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.1 Serviços Sociais das Autarquias do Município de Aljezur – Novos Corpos Gerentes para o Biénio de 
2022/2024; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.2 DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais – Descentralização na área da Ação Social – Prorrogação do 
prazo de transferência; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.3 RIAS – Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens – Ria Formosa – Pedido de apoio; ---------  
1.4.4 Juntos Pelo Sudoeste – Comunicado de Imprensa sobre a Gestão de Água no Mira; ----------------------------------  
1.4.5 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Envio de relatório do Primeiro trimestre de 
2022, no âmbito do contrato programa entre o Município e aquela Associação; ----------------------------------------------  
1.4.6 Associação Nacional das Farmácias – Vacinação SNS Local – Término do Protocolo e faturação; ------------------  
1.4.7 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Envio da ata da reunião do Conselho Intermunicipal, 
realizada no dia 08.04.2022; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5 ÁGUAS E SANEAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.1 Friedrich Gerhard Seeger – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – Setor I – 134; -----  
1.5.2 Francisco António – Rotura no sistema de abastecimento de água – Estrada Nacional 120 – Rogil; ---------------  
2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  
1. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Alexander Franciscus Heesbeen – Alteração e ampliação em habitação, sita em Rua do Comércio – Bordeira; --  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Ação Social Escolar – Candidaturas a apoio socioeducativo; --------------------------------------------------------------------  
2. CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Apoio a Produção Filmatográfica em Monte Clérigo – Aljezur – Proposta; --------------------------------------------------  
2.2 Lavrar o Mar – Cooperativa Cultural, CRL – Minuta de Protocolo – Proposta; ---------------------------------------------  
3. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Bolsas de Estudo 2021/2022 – Aprovação da Lista de candidatos; ------------------------------------------------------------  
4. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



4.1 Apoio ao Associativismo – Candidaturas – Proposta; -----------------------------------------------------------------------------  
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

   
Período Antes da Ordem do Dia 

ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Pelo senhor Presidente foram os restantes membros do 
Executivo informados sobre os seguintes assuntos: -----------------------------------------------------------------------------------  
- Empreitada de Pintura de interiores piscinas municipais - Fixar preço base de €18.500 + IVA;  --------------------------  
- Aquisição de serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos - Fixar o preço base (máximo) em €74.996,00 
+ IVA; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 - Consulta prévia para prestação de serviços de vigilância e socorro por Nadador Salvador para        três praias do 
concelho de Aljezur - Fixar como preço base do contrato (máximo) o valor de €65.000,00+ IVA; -------------------------  
- Aquisição de Serviços de Gestão do Combustível nas faixas laterais de terrenos confinantes ao limite exterior da 
plataforma da EN 268 – Troço Carrapateira limite do Concelho - Preço de €15.780 + IVA; ----------------------------------  
- Prestação de serviços para realização de análises de controlo analítico da água para consumo humano no 
Município de Aljezur e Piscinas Municipais - Fixar o preço base (máximo) em €9.132,50 +IVA; ----------------------------  
Em relação às questões colocadas na última reunião, passo a esclarecer: - Em matéria do veículo estacionado 
frente à autarquia, veículo esse um dos símbolos da Revolução do 25 de Abril, e que está enquadrado nas 
comemorações desta tão importante data. Este veículo cedido pelo Exército Português, com a colaboração da 
Liga dos Combatentes e a Associação 25 de Abril, que se associaram às nossas comemorações de Abril.  Os 
símbolos de Abril, os mais representativos, são seguramente os Cravos, os veículos militares, neste caso o veículo 
que se encontra estacionado à frente da Câmara. Sabemos que vivemos momentos muito difíceis, no panorama 
mundial, com a Guerra na Ucrânia, contudo, comemorar a nossa Revolução de Abril, é, e será sempre, motivo de 
celebração, não compreendemos os motivos que são colocados na pergunta dos senhores vereadores. --------------   
Em relação à estrada do Carrascalinho, a empreitada não contemplava a marcação ao longo da estrada, ficará 
para uma próxima oportunidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em relação à situação do veículo limpa fossas, está neste momento em oficina, as peças necessárias chegaram 
esta semana. Sabemos das dificuldades que neste momento existem em relação ao fornecimento de 
equipamentos, peças, etc. Esperamos que esteja para breve a reparação e entrega, pois sabemos da necessidade 
deste serviço.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 21 DE ABRIL: - A ata foi aprovada no final da 
reunião de 21 de abril, pelo que já não carece de aprovação.  ----------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 
Despachos do Senhor Presidente exarados na oitava alteração ao Orçamento da Despesa de 2022, e oitava 
Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI e AMR), para o ano dois de 2022.  -----------------------------------  
UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: - Não foi apresentada legislação, neste ponto da ordem de trabalhos.  --------------  
UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – NOVOS 
CORPOS GERENTES PARA O BIÉNIO DE 2022/2024: - Foi apresentada a carta, datada de 28 de abril do corrente 
ano, registada no sistema informático MGD sob o número 5329, em 28 de abril de 2022, dos Serviços Sociais das 
Autarquias do Município de Aljezur, a dar conhecimento dos novos Corpos Sociais da Associação para o biénio 
2022-2024.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
A Câmara Municipal tomou conhecimento e congratula-se com a eleição dos novos corpos dirigentes, desejando 
que façam um trabalho profícuo em prole dos seus associados.  ------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – DGAL – DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS – DESCENTRALIZAÇÃO 
NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TRANSFERÊNCIA: - Foi apresentado o email 
registado no sistema informático MGD sob o número 4995, em 21 de abril de 2022, da DGAL – Direção-Geral das 
Autarquias Locais, informando que foi aceite o pedido de prorrogação do prazo de transferência de competências 
no domínico da ação social, até 1 de janeiro de 2023. --------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – RIAS – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ANIMAIS 
SELVAGENS – RIA FORMOSA – PEDIDO DE APOIO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 4725, em 14 de abril de 2022, do RIAS – Centro de Recuperação e Investigação de Animais 



Selvagens, enviando para aprovação a Minuta de Protocolo, para a recuperação de animais selvagens feridos ou 
doentes, investigação e educação ambiental, contribuindo para a preservação da biodiversidade no Algarve, a 
estabelecer entre a  Associação Aldeia – Ação, Liberdade, Desenvolvimento, Educação, Investigação, Ambiente, 
sob a gestão do RIAS, e o Município de Aljezur. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – JUNTOS PELO SUDOESTE – COMUNICADO DE IMPRENSA SOBRE A 
GESTÃO DE ÁGUA NO MIRA: - Foi apresentado o comunicado de Imprensa "Gestão da água no Mira motiva 
queixa do movimento Juntos Pelo Sudoeste à IGAMAOT”, remetido por email e registado no sistema informático 
MGD sob o número 4882, em 20 de abril de 2022, de Juntos pelo Sudoeste - Movimento de Cidadãos de Odemira 
e Aljezur em Defesa do Sudoeste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR – ENVIO DE RELATÓRIO DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022, NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA 
ENTRE O MUNICÍPIO E AQUELA ASSOCIAÇÃO: - Foi apresentado o relatório trimestral referente ao primeiro 
trimestre de 2022, no âmbito do Contrato Programa celebrado entre o Município de Aljezur e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, remetido por email e registado no sistema informático MGD 
sob o número 4666, em 13 de abril de 2022, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. ----  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS – VACINAÇÃO SNS LOCAL – 
TÉRMINO DO PROTOCOLO E FATURAÇÃO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 
número 5368, em 29 de abril de 2022, da Associação Nacional das Farmácias, agradecendo o apoio prestado 
aquando da vacinação no âmbito do Protocolo de Vacinação SNS Local 2021/2022, o qual terminou a 31 de março 
do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – ENVIO DA ATA DA 
REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 08.04.2022: - Foi apresentada a ata número 4, 
referente à reunião ordinária do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no dia 08 de abril de 2022, remetida 
por email e registada no sistema informático MGD sob o número 5427, em 29 de abril do corrente ano. --------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – ÁGUAS E SANEAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – FRIEDRICH GERHARD SEEGER – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR I – 134: - Foi apresentado o requerimento de  
Friedrich Gerhard Seeger, registado no sistema informático MGD sob o número 3307, em 16 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 março do corrente ano, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  ------  
Face ao teor constante na informação número 5137, datada de 08 de abril de 2022, da Secção de Águas e 
Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara, efetuado no dia 13 de abril, na aplicação informática 
MGD, por ausência do senhor Presidente da Câmara, o qual autorizou a emissão de nota de crédito no montante 
total de mil trezentos e quarenta e um euros e três cêntimos, sendo o valor de mil cento e noventa e nove euros e 
sessenta e cinco cêntimos, referente a consumo de água; de IVA, setenta e um euros e noventa e nove cêntimos e 
de resíduos sólidos variável, sessenta e nove euros e trinta e nove cêntimos, referente ao processamento do mês 
de março, 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 CINCO PONTO DOIS – FRANCISCO ANTÓNIO – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
– ESTRADA NACIONAL 120 – ROGIL: - Foi apresentado o requerimento de Francisco António, registado no 
sistema informático MGD sob o número 2919, em 09 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 março do corrente ano, 
por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  -----------------------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 5089, datada de 07 de abril de 2022, da Secção de Águas e 
Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara, efetuado no dia 13 de abril, na aplicação informática 
MGD, por ausência do senhor Presidente da Câmara, o qual autorizou a emissão de nota de crédito no montante 
total de cento e oitenta e dois euros e vinte cêntimos, sendo o valor de cento e cinquenta e seis euros e oito 
cêntimos, referente a consumo de água; de IVA, nove euros e trinta e sete cêntimos e de resíduos sólidos 



variável, dezasseis euros e setenta e cinco cêntimos, referente ao processamento do mês de março, nos termos 
do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  ----------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 
quatro de maio de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento e que apresentava em Operações Orçamentais 
um saldo de cinco milhões trezentos e treze mil novecentos e quarenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos e 
em Operações não Orçamentais, um saldo de cento e treze mil quatrocentos e trinta e dois euros e cinco 
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  
UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – ALEXANDER FRANCISCUS HEESBEEN – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO EM HABITAÇÃO, SITA EM 
RUA DO COMÉRCIO – BORDEIRA: - No seguimento da deliberação tomada em reunião de 3 de março do corrente 
ano, foi apresentada a exposição, em sede de audiência prévia, referente à intenção de indeferimento do pedido 
de dispensa de criação de dois lugares de estacionamento previstos na obra de alteração e ampliação de uma 
habitação sita em Bordeira, freguesia de Bordeira, concelho de Aljezur. ---------------------------------------------------------  
Analisado o processo e de acordo com o parecer da Chefe da Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, 
efetuado na aplicação informática MGD, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente, dispensando a criação de dois lugares de estacionamento em falta, devendo o requerente compensar 
o município no valor de dois mil e quinhentos euros, pela ausência da criação de dois lugares de estacionamento 
em falta.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – CANDIDATURAS A APOIO SOCIOEDUCATIVO: - Face ao teor 
constante na informação número 5918, datada de 27 de abril de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico 
e Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, tendo sido presente a listagem dos boletins de candidatura 
ao apoio socioeducativo dos alunos Fabiana Alexandra Silva Peres e Santiago Uriel Silva Peres, do Agrupamento 
de Escolas Professora Piedade Matoso – Aljezur, para o ano letivo 2021/2022, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir o escalão B, aos referidos alunos por os mesmos pertencerem a agregado familiar 
integrado no 2.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família.  ------------------------------------------------  
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. --------------------------------   
DOIS – CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – APOIO A PRODUÇÃO FILMATOGRÁFICA EM MONTE CLÉRIGO – ALJEZUR – PROPOSTA: - Pelo 
Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta número 29/2022, que a seguir se transcreve:  -------  
PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“APOIO FILMAGENS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi o Município de Aljezur “desafiado” a apoiar uma produção cinematográfica de uma curta metragem de seu 
nome “Monte Clérigo” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A ligação do título deste projeto ao nosso território é por demais evidente e significativa quando grande parte da 
ação deste filme irá acontecer precisamente nesta Praia do Concelho de Aljezur.  -------------------------------------------  
Além deste décor serão ainda filmadas várias cenas em habitações na Praia e estabelecimentos comerciais em 
Vale da Telha e Aljezur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Este projeto terá ainda algumas cenas gravadas em Odemira, onde aliás, será instalada a componente técnica que 
receberá também o apoio daquela Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo presente o valor do projeto na sua vertente promocional do local e do interesse na valorização turística, 
bem como, do retorno e projeção que esta iniciativa trará ao território, aliada à valorização cultural e social, pelo 
facto de abordar temas de relevo para estes territórios.  ----------------------------------------------------------------------------  
Presentes dos valores atrás identificados e manifestamente do interesse público para essas matérias. Tendo ainda 
presente o solicitado pela BRO, Lda. contribuinte fiscal número 508952727, no apoio à realização do projeto que 
se centra na autorização da utilização dos espaços públicos e no apoio efetivo à produção com cedência de 
refeições às equipas nos dias de filmagens em Aljezur, pelo atrás exposto, e pelo interesse acima identificado, 
proponho que seja atribuída uma verba no valor de, até 1200 euros para fazer face ao valor de, até 120 refeições 
a um valor máximo de até 10 euros por refeição, sendo da responsabilidade da entidade promotora a contratação 
junto dos estabelecimentos de restauração locais, conforme proposta da entidade, da Freguesia de Aljezur.  -------  



A presente compensação será atribuída após apresentação de comprovativo da realização da despesa nos termos 
descritos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  
Declaração de voto dos Senhores Vereadores Ricardo Lopes e Fátima Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – 
Renascer: - “Os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-RENASCER, votam a favor, todavia reconhecendo a 
sua importância na promoção do concelho de Aljezur, bem como a promoção do comércio local. No entanto, 
gostaríamos de advertir para a falta de documentação que esteve em falta para consulta na plataforma para a 
devida apreciação da proposta, tendo a mesma sido apresentada presencialmente em plena reunião.” --------------- 
DOIS PONTO DOIS – LAVRAR O MAR – COOPERATIVA CULTURAL, CRL – MINUTA DE PROTOCOLO – PROPOSTA: - 
Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 3059, em 11 de março de 2022, de 
Lavrar o Mar – Cooperativa Cultural, CRL, enviando para aprovação a Minuta de Protocolo no âmbito do Projeto 
“Lavrar o Mar| As artes no alto da Serra e na Costa Vicentina”. --------------------------------------------------------------------   
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores Ricardo Lopes e Fátima Lopes, do 
Grupo de Cidadãos Eleitores - Renascer, aprovar a Minuta do Protocolo, a qual fica anexa à presente ata dela 
fazendo parte integrante.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Declaração de voto dos Senhores Vereadores Ricardo Lopes e Fátima Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – 
Renascer: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Cláusula V: A Câmara atribui um subsídio para realização de as atividades e depois “consideram-se que os 
eventos são promovidos pelo Município” ........ incluindo isenção de taxas.  ----------------------------------------------------  
É de referir que outras entidades existem a solicitar pareceres dadas as condicionantes dos solos existentes em 
toda a Várzea de Aljezur, pois se forem promovidos pelo Município é óbvio que não há taxas do Município, pois 
este não cobra taxas a si próprio, todavia outras taxas existirão a serem cobradas externamente ao Município, 
dado o enquadramento de condicionantes destes solos. -----------------------------------------------------------------------------  
Se se consideram que os eventos são promovidos pelo município então estamos perante a adjudicação de um 
serviço ao Lavrar o Mar e não de um subsídio. ------------------------------------------------------------------------------------------   
Se é atribuído um subsídio, então inequivocamente os eventos são promovidos pelo Lavrar o Mar e assim sendo a 
isenção de eventuais taxas estão no Regulamento de Taxas. ------------------------------------------------------------------------  
Todavia devem estas cláusulas serem devidamente ponderadas e revistas. ----------------------------------------------------  
A cláusula VI: Lavrar o Mar executa e o Município responde pela segurança de pessoas e bens (Ponto 1). Deve 
este ponto ser revisto e repor coerência dadas as condições proporcionadas a segunda acordante, pelo que no 
ponto seguinte entra em contradição quando refere que no ponto 2 Lavrar o Mar manterá um seguro de 
responsabilidade civil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ainda a esclarecer dos eventos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Teatro de palha- alude à realização de um recinto com fardos de palha na várzea de Aljezur. São dois eventos com 
o custo total de 60.000 euros e com entradas pagas - Segundo o expresso na minuta proposta, a Câmara atribui 
um subsídio e as pessoas pagam entradas!! Não deveria ser criado um quadro excecional para a população 
residente do concelho de Aljezur? Podendo a mesma beneficiar efectivamento do SUBSÍDIO cedido pelo 
Município para a criação de tal evento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Outro evento: “Comer com os olhos” - 4 dias – 15.000,00 € e com entradas pagas - Que pessoas de Aljezur e 
quantas vão participar no evento? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os eventos serão certamente de interesse, mas à semelhança de outros já realizados (com algumas exceções) a 
participação da população local é quase nula, pelo que seria interessante envolver com maior ênfase e 
envolvência da população local, nomeadamente na participação dos eventos. ------------------------------------------------  
Os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-RENASCER, abstêm-se.”  --------------------------------------------------------  
TRÊS – EDUCAÇÃO  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – BOLSAS DE ESTUDO 2021/2022 – APROVAÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS:  ------------------------  
Saída do Senhor Vereador Ricardo Lopes: - 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.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
No âmbito da informação número 6067, datada de 28 de abril de 2022, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de Lista de admissão de candidatos e candidatas à Bolsa de Estudo, no ano letivo 2021/2022, constantes 
no anexo I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a candidatura, conforme anexo II, por o 
candidato não reunir os critérios de elegibilidade, para aceder ao apoio.  ------------------------------------- ------------------ 



Foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Lista de admissão de candidatos e candidatas à 
Bolsa de Estudo, no ano letivo 2021/2022, constantes no anexo III, e comunicar aos referidos alunos a 
necessidade de apensarem ao processo os documentos solicitados, a fim de reunirem os critérios elegíveis para 
aceder ao apoio.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou ainda, 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. ---------------------------- 
Os referidos anexos ficam apensos à presente ata dela fazendo parte integrante.  -------------------------------------------  
Entrada do Senhor Vereador Ricardo Lopes: - O Senhor Vereador regressou à sala passando a integrar a 
reunião.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO – ASSOCIATIVISMO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – APOIO AO ASSOCIATIVISMO – CANDIDATURAS – PROPOSTA: - Pelo senhor Vereador 
António Carvalho, foi apresentada a Proposta número 30/2022, que a seguir se transcreve: ------------------------------  
PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 
CONCELHO DE ALJEZUR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de agosto de dois mil e sete, Regulamentação 
para atribuição de apoios ao desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de Aljezur, 
esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia em sessão realizada a vinte e oito de setembro 
de dois mil e sete, e entrou em vigor em nove de novembro de dois mil e sete. -----------------------------------------------  
Com base na Regulamentação referida, propõe-se à Câmara Municipal que considere a presente proposta, onde 
estão espelhadas as candidaturas referentes aos apoios solicitados que receberam avaliação por parte da 
comissão constituída para o efeito conforme regulamento: -------------------------------------------------------------------------  
 ASSOCIAÇÃO DE GUITARRAS DO ALGARVE ---------------------------------------------------------------------------------------------  
– Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas – Cedência de transporte e apoio logístico em 
deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos Serviços do Município. --------------------  
– Apoio ao funcionamento do Polo – Subsídio no valor igual à comparticipação dada pelos Encarregados de 
Educação e por período igual por cada criança inscrita (período de dez meses, de setembro de dois mil e vinte e 
um a junho de dois mil e vinte e dois). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 CLUBE DE SURF DE ALJEZUR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Limpeza de praias de difícil acesso – Apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade 
dos Serviços do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Surf and Rescue - Subsídio no valor de mil e setecentos euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento e mediante a disponibilidade dos Serviços do Município. ------------------------------------------------  
– Etapa Regional de Surf sub 12/ Sub 14/ Sub 18 - Subsídio no valor de mil euros. ------------------------------------------  
– Formação de Treinadores e Corpos Dirigentes (Capacitação e formação para a inclusão) - Subsídio no valor de 
duzentos euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade 
dos Serviços do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR   -------------------------------------------------     
– Festival de Bandas e Transporte da Banda - Subsídio no valor de três mil euros e apoio logístico a ser solicitado 
aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos Serviços do Município. Apoio na cedência de 
transporte, apoio logístico em deslocações. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
– Festa de Natal da Associação - Subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros e apoio logístico a ser 
solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos Serviços do Município. ------------------  
– Comemoração do Aniversário da Associação - Subsídio no valor de mil duzentos e cinquenta euros e apoio 
logístico a ser solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município.  
– Maratona de Futsal Inter Bombeiros - Subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros e apoio logístico a ser 
solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos Serviços do Município. ------------------  
– Concurso de Pesca - Subsídio no valor de trezentos e cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado aquando 
da realização do evento e mediante a disponibilidade dos Serviços do Município. --------------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR  --------------------------------------------------  
– Seminário 742 anos de Foral Antigo de Aljezur – Cedência do espaço e apoio logístico a ser solicitado pela 
entidade e mediante a disponibilidade dos Serviços do Município. Subsídio no valor de mil euros. ----------------------  
– Apresentação do trabalho “Microtoponímia da Costa de Aljezur” - Cedência do espaço e apoio logístico a ser 
solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos Serviços do Município. --------------------------------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Departamento Futebol: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Infantis Sub 12 - Futebol 7 – Subsídio no valor de cinco mil euros. A ser pago mensalmente pelo período de oito 
meses, com efeitos a setembro de dois mil e vinte e um. Apoio logístico e/ou deslocações a serem solicitadas pela 
entidade e mediante a disponibilidade dos Serviços do Município; ----------------------------------------------------------------  
– Petizes - Subsídio no valor de três mil euros. A ser pago mensalmente pelo período de oito meses, com efeitos a 
setembro de dois mil e vinte e um. Apoio logístico e/ou deslocações a serem solicitadas pela entidade e mediante 
a disponibilidade dos Serviços do Município; --------------------------------------------------------------------------------------------  
– Traquinas - Subsídio no valor de três mil euros. A ser pago mensalmente pelo período de oito meses, com 
efeitos a setembro de dois mil e vinte e um. Apoio logístico e/ou deslocações a serem solicitadas pela entidade e 
mediante a disponibilidade dos Serviços do Município; -------------------------------------------------------------------------------  
– Benjamins A, futebol de 7 - Subsídio no valor de cinco mil euros. A ser pago mensalmente pelo período de oito 
meses, com efeitos a setembro de dois mil e vinte e um. Apoio logístico e/ou deslocações a serem solicitadas pela 
entidade e mediante a disponibilidade dos Serviços do Município. ----------------------------------------------------------------  
– Secção de snooker: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Apoio à modalidade com subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros; -----------------------------------------------  
– Apoio à aquisição de equipamentos para nova sala com subsídio de cinco mil euros. -------------------------------------  
– VI Encontro de Motorizadas Antigas - Subsídio no valor de mil euros e apoio logístico a ser solicitado aquando 
da realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------------------------------------  
– Festas de Verão do JCA - Subsídio no valor de trezentos e cinquenta euros por noite de animação num máximo 
de 4 noites e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos 
serviços do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Secção de Motociclismo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 – Arraial Magusto - Subsídio no valor de trezentos e cinquenta euros pela animação e apoio logístico a ser 
solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município; ------------------  
– Arraial Santos Populares - Subsídio no valor de trezentos e cinquenta euros pela animação e apoio logístico a 
ser solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município; -------------  
–  Aniversário - Subsídio no valor de quinhentos euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 
evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município; ------------------------------------------------------------------  
– Passeio TT Aljezur 4x4 - Apoio à modalidade com subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros. ---------------  
GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 – Snooker – Apoio à modalidade com subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros. --------------------------------  
– Bodyboard – Apoio à realização de etapa na Praia de Odeceixe no valor de mil euros e apoio logístico a ser 
solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município.   ------------------------------------------   
– Footgolf 2021/2022 – Subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros. ---------------------------------------------------  
– Marchas Passeio – Subsídio no valor de oitocentos e cinquenta euros. Apoio logístico em deslocações, a ser 
solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------------------------------------  
– Noite de Fados – Subsídio no valor de mil euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 
evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ------------------------------------------------------------------  
– Mercadinho da Destralha 2022 – Subsídio no valor de cento e vinte euros para divulgação. ----------------------------  
– Comemoração do Aniversario da Associação – Subsídio no valor de mil euros e apoio logístico a ser solicitado 
aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------------------------  
– Arraial Popular – Subsídio no valor de trezentos e cinquenta euros pela animação e apoio logístico a ser 
solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ------------------  
– Ju-Jitsu – Apoio à modalidade com subsídio no valor de setecentos e cinquenta euros. ----------------------------------  
– Festa da Espuma - Subsídio no valor de trezentos e cinquenta euros pela animação e apoio logístico a ser 
solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ------------------  
– Festas de Verão do GDO - Subsídio no valor de trezentos e cinquenta euros por noite de animação num máximo 
de 4 noites e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos 
serviços do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– 3º Fit Day 2022 – Subsídio no valor de dois mil euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 
evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ------------------------------------------------------------------  
– Limpezas de Praia e sensibilização Ambiental – Subsídio no valor de trezentos euros e apoio logístico a ser 
solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ------------------  
– Desfolhada - Subsídio no valor de trezentos e cinquenta euros pela animação e apoio logístico a ser solicitado 
aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. 



– Ciclo de Workshops 2022 - Subsídio no valor de mil euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ------------------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E COSTA VICENTINA  ---------------------------------------  
– Festas dos Pescadores – Subsídio no valor de mil euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização 
do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------------------------------------------------------  
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA DE ALJEZUR -----------------------  
– Deslocações e apoio logístico no âmbito das atividades desenvolvidas – Cedência de transporte, apoio logístico 
em deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município 
(peregrinação anual a Fátima, encontro geral das conferencias do Algarve).  ---------------------------------------------------  
– Stand Festival da Batata doce 2022 – A ser analisado a quando da preparação do evento. ------------------------------  
 AMOVATE – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO VALE DA TELHA  -------------------------------------------------  
– Construção de um campo de Paddle – Subsídio no valor de trinta e cinco mil euros. --------------------------------------  
GRUPO RECREATIVO FOLCLÓRICO AMADOR DO ROGIL -----------------------------------------------------------------------------  
- Necessidades urgentes para revitalização, manutenção e reparações das instalações - Subsídio no valor de trinta 
e cinco mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TERTÚLIA  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– XXII Feira de Natal – Subsídio no valor de três mil e quinhentos euros e apoio logístico a ser solicitado aquando 
da realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------------------------------------  
– Entre Livros e Histórias – Subsídio no valor de mil e duzentos euros. ----------------------------------------------------------  
– Núcleo de Edição – Subsídio no valor de oitocentos e cinquenta euros e entrega de 30 exemplares da 
publicação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
– Feira do Livro – Subsídio no valor de três mil e quinhentos euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento e mediante disponibilidade dos serviços do Município. --------------------------------------------------  
– Oficinas Experimentação e Criação Artística – Subsídio no valor de mil euros. ----------------------------------------------  
 CLUBE CULTURAL E RECREATIVO OS AMIGOS DA CARRAPATEIRA ---------------------------------------------------------------  
– Montarias ao Javali – Subsídio no valor de mil euros por montaria (num máximo de 2) e apoio logístico a ser 
solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------------------------------------  
 – Aquisição de cereais para alimentação de espécies cinegéticas – Subsídio no valor de setecentos e cinquenta 
euros.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE MARISCADORES PROFISSIONAIS DE PARQUE NATURAL- SACV ---------------------------------------------  
– Cedência de Espaço e Equipamentos - A validar cedência de espaço e na sua sequência apoio financeiro para 
início da atividade e aquisição de equipamentos, no valor de mil e quinhentos euros. Proponho ainda que, na 
comunicação desta deliberação se alerte os Clubes/Associações que o aprovado representa a manifesta intenção 
de apoio ficando da responsabilidade da entidade promotora o pedido específico para cada uma das 
atividades/necessidades aqui apresentadas. Esse pedido deverá ser formulado de forma clara, quantificando e 
identificando sempre os itens solicitados, idealmente acompanhado de descritivo da ação por forma a ser 
enquadrada da melhor forma nas soluções existentes nos recursos do município.  -------------------------------------------  
Relembra-se ainda, que as transferências de verbas só serão feitas após a comunicação da realização do evento 
acompanhada de relatório descritivo e documentado.” ------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  
Declaração de voto dos Senhores Vereadores Ricardo Lopes e Fátima Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – 
Renascer: - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-RENASCER, votam a favor, não obstante, recomenda-se que 
deverão todas as despesas apresentadas pelos beneficiários dos apoios serem devidamente documentadas e 
quando tal não seja possível (o que deve ser pelo mínimo) que seja justificada a falta de documentos. Devendo 
ainda todos os beneficiários dos apoios cumprirem com o disposto no Regulamento Municipal (artigos 11º, 12º e 
13º, do Regulamento). Isto porque não temos o conhecimento integral que a totalidade destas propostas tenham 
chegado para apreciação atempada do Município ou se a proposta apresentada tenha por base propostas em 
anos anteriores.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao pedido e financiamento da AMOVATE para a atribuição de um subsidio para realizar uma Obra 
de 35.000.00€, quanto à criação de um campo de paddle, num prédio/ edifício, entendemos que deverá ser a 
Câmara a executar o investimento, uma vez, que é legitima proprietária do imóvel.  ----------------------------------------   
Todavia, relativamente a esta proposta e reconhecendo a sua importância, gostaríamos de expressar, que o 
período de tempo facultado para a sua apreciação e reflexão é manifestamente insuficiente, pelo que mais uma 
vez, não foi respeitado o prazo legal instituído para apresentação de proposta - candidatura.” -------------------------- 



  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Não se verificou qualquer intervenção por parte do público 
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APROVAÇÃO DA ATA: - De acordo com o disposto no número dois, do artigo cinquenta e sete, do Anexo I, 
aprovado pela Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e depois de lida em voz alta 
na presença de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata. --------------------------------------------------  
VOTAÇÃO: - Todas as votações foram tomadas nominalmente. -------------------------------------------------------------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas 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, designado para o efeito, a 
redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Paços do Concelho de Aljezur, aos cinco dias do mês de maio de 2022. 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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