
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 55 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/14  

 

José Manuel Lucas Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, 

 

Torna público que:  

 
Em cumprimento do estipulado no artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara 
Municipal, em sua Reunião Ordinária realizada no dia 17 de junho de 2022, no Edifício da Junta de Freguesia 
de Rogil, tomou as deliberações abaixo indicadas e referentes à seguinte ordem de trabalhos:--------------------- 
Período Antes da Ordem do Dia – Assuntos gerais de interesse do Município ---------------------------------------------- 
Ordem do Dia---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  -----------------------------  
1. ADMINISTRAÇÃO GERAL  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Informações do Senhor Presidente da Câmara; --------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Legislação --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3 Aluguer de viatura elétrica, para cedência ao CHUA – Ratificação; -------------------------------------------------------  
1.4 CORRESPONDÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses – Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2022;----  
1.4.2 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Ata nº. 5, referente à reunião do Conselho 
Intermunicipal, do dia 6 de maio de 2022; -------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.3 MMG – Sociedade de Advogados – Envio do acórdão referente ao Processo 331/16.8 BELLE; -----------------  
1.4.4 Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio ao empréstimo relativo ao edifício da ULDM - mês de junho; 
1.4.5 Associação Nacional de Municípios Portugueses – Seguro de acidentes pessoais dos Bombeiros – 
Anuidade 2022; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.6 Assembleia Municipal de Aljezur – Despesas de representação – Cargos de Chefia – Chefe da Divisão 
de Obras Municipais e Ambiente; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.7 Assembleia Municipal de Aljezur – Revisão do PDM de Aljezur – Apresentação e metodologia – 
Indicação do representante da Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------------------------  
1.4.8 Junta de Freguesia de Odeceixe – Pedido de reforço ao apoio financeiro, concedido para aquisição de 
viatura;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5 ÁGUA E SANEAMENTO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.1 Hermínio Manuel Cameira Ferraz – Rotura no sistema de abastecimento de água, sito em Vale da 
Telha, Setor L 30; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. GESTÃO FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.2 3ª. Revisão ao Orçamento e PPI; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. RECURSOS HUMANOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Júri de seleção – Chefe de Divisão de Obras Municipais e Ambiente; ----------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -------------------  
1. OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Empreitada de Reconstrução do Muro de Sustentação na Rua das Figueiras em Aljezur: prorrogação do 
prazo de apresentação de propostas Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------------  
2. OBRAS PARTICULARES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Alexander Franciscus Heesbeen – Alteração e ampliação de habitação, em Bordeira – Junção de 
elementos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



2.2 Ana Manuel de Matos Ramos – Pedido de autorização para instalação de estabelecimento industrial, para 
preparação de compotas – Rua do Mercado, 21, Rogil; ---------------------------------------------------------------------------  
2.3 Armindo & Pereira – Construções, Lda.  –  Pedido de retificação de certidão de propriedade horizontal - 
Espartal – Lote I 9; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.4 João Cravo Ponces de Carvalho – Comunicação prévia – Alteração em habitação – Carvalhal – Aljezur; -------  
3. TRÂNSITO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Condicionamento de trânsito na baixa de Odeceixe - Proposta;  ----------------------------------------------------------  
4. AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 Licenças temporárias para atividades na praia – Proposta ------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, 
DESPORTO E TEMPOS LIVRES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Junta de Freguesia de Odeceixe – Atualização de preços – Comboio Turístico de Odeceixe; -----------------------  
2. AÇÃO SOCIAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Ação Social Escolar – Alunos e alunas com proteção temporária; ---------------------------------------------------------  
3. EDUCAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Ofertas aos alunos e alunas – Dia Mundial da Criança – Pré-Escolar; -----------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
   

Período Antes da Ordem do Dia 
ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram prestadas as 
seguintes Informações:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“29º Aniversário da Freguesia de Rogil -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Nesta reunião de Câmara descentralizada, em Rogil, que coincide com o  29º aniversário da criação da 
Freguesia de Rogil, a 16 de Junho de 1993, aprovada a criação da freguesia de Rogil, tendo sido publicada em 
Diário da República a Lei n.º 51-D, a 9 de Julho. ------------------------------------------------------------------------------------   
Comemora-se o seu 29.º aniversário, o que muito «honra» e «enche de orgulho» a autarquia Aljezurense. 
Hoje quero expressar em nome do Município de Aljezur aos que desempenharam cargos nesta freguesia ao 
longo dos vários mandatos e neles, todos os que os acompanharam, nessa tão nobre missão. Com a 
instalação da Junta de Freguesia o Senhor José António Duarte, na comissão administrativa, e a seguir já em 
processo de resultado eleitoral o Senhor Delfim Custódio de Jesus, Senhor Eliezer João Candeias, Senhor Rui 
Manuel Pires Josué, e neste último mandato que agora decorre o Senhor Jorge Pacheco, a todos eles um 
bem hajam.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A presença do Executivo Municipal, hoje em Rogil e em próximas reuniões nas restantes freguesias do 
Município de Aljezur, tem por objetivo estreitar os laços entre os autarcas e a população que os elegeu, 
promover a participação pública e facilitar o processo de decisão deste Órgão.  ------------------------------------------  
Rogil, tem tido um reconhecimento no seu desenvolvimento, nas várias áreas, a consolidação da zona 
industrial da ZIF, a área do Turismo, com uma oferta diversificada a nível de hotelaria e restauração, no seu 
comércio, com o empenho dos empresários locais, que muito tem apostado. Tudo isto tem atraído cada vez 
mais visitantes a esta freguesia.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De referir, também o trabalho e empenho das Associações da freguesia, a Casa da Criança, o Clube 
Rogilense, o Rancho Folclórico e a Associação de Produtores de Batata Doce, têm sido entidades 
fundamentais no progresso da freguesia, a eles o agradecimento e continuação do bom trabalho.------------------   
Para a freguesia de Rogil, temos compromissos e uma serie de ações, que temos vindo a trabalhar na sua 
resolução, desde logo destacamos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A desativação da ETAR do Rogil, obra da responsabilidade das Águas do Algarve, mas de grande e 
fundamental importância para melhorar a qualidade de vida da população do Rogil;  -----------------------------------   
- Iremos avançar com o projeto do loteamento municipal do Rogil;  ----------------------------------------------------------  
- Estamos a trabalhar na resolução do Loteamento Maria Custodia, que possibilite criar condições para 
resolução dos problemas que aí existem e tem perdurado no tempo, com prejuízos para os proprietários e 
para o Município; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Estamos a preparar projeto para o espaço onde se realizam os mercados mensais, para aí se criar um 
equipamento desportivo/lazer para os jovens Rogilenses;  ----------------------------------------------------------------------   
- Estamos a preparar o projeto para mais gavetões para o cemitério de Rogil;  --------------------------------------------  



- E estamos a negociar com a Junta de Freguesia a delegação de competência assim como o pacote 
financeiro a transferir;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Em Maria Vinagre iremos proceder à alteração do loteamento de Maria Vinagre, com mais 3 lotes; --------------   
- E estamos a resolver a situação do Mercado de Maria Vinagre;  -------------------------------------------------------------  
A grandeza da Freguesia de Rogil foi alcançada também através da sua cultura e das suas gentes, a história 
foi feita de um querer coletivo, de um povo que fomos e que somos hoje, esse é sem margem de dúvida, o 
nosso maior legado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Como Presidente de Câmara, quero expressar todo o meu apresso e admiração pelas gentes de Rogil, gente 
afável, de bom trato e orgulhosa na sua terra, a todos um forte abraço de amizade. ------------------------------------  
À Junta de Freguesia de Rogil, na pessoa do seu Jorge Pacheco, um cumprimento especial, extensivo a todos 
os membros do atual Executivo e da Assembleia de Freguesia.” ---------------------------------------------------------------  
- Pelos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – 
Renascer, foram apresentadas as seguintes questões: --------------------------------------------------------------------------  
1- Nadadores salvadores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uma vez que já se iniciou a época balnear, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, 
perguntam ao Sr. Presidente da Câmara, se todas as praias do concelho já têm nadadores salvadores. Caso 
haja praias sem nadadores, quais são? ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Parque de caravanas em Carapuças-Rogil ----------------------------------------------------------------------------------------  
Foi construído um parque das caravanas nas Carapuças, freguesia do Rogil.  -----------------------------------------------  
Constata-se que esse parque de caravanas aparenta não ter clientes e estar fechado. ----------------------------------  
Perante o exposto, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, perguntam ao Senhor 
Presidente da Câmara: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O parque de caravanas foi licenciado? O parque de caravanas está encerrado? -------------------------------------------  
Caso tenha sido licenciado, porque razão está encerrado? ----------------------------------------------------------------------  
3- Mercado Municipal de Maria Vinagre ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Na Assembleia Municipal, os membros do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, já por várias vezes 
questionaram o Sr. Presidente da Câmara acerca do Mercado Municipal de Maria Vinagre. ---------------------------  
No entanto, nada de novo parece ter mudado. -------------------------------------------------------------------------------------  
Por isso, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, perguntam ao Sr. Presidente da Câmara: -----  
Se a pessoa a quem foi concessionado o bar do mercado ainda ocupa, para além do bar, todo o edifício do 
mercado, inclusivamente reservado para uso privado uma das instalações sanitárias públicas? ----------------------  
Se existe previsão para que a loja destinada a minimercado seja entregue ao Município para abertura de 
novo concurso, uma vez que tal estabelecimento é há muito tempo reclamado pela população de Maria 
Vinagre? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4- Depósito de massas betuminosas na zona industrial -------------------------------------------------------------------------  
Não obstante os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer já terem chamado a atenção para a 
deposição, no lote municipal na zona industrial, de centenas de metros cúbicos de massas betuminosas 
oriundas das obras de conservação da EN120, essas massas continuam a ser depositadas no mesmo local. ------  
Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 102-D/2020, para as empreitadas de obras públicas é 
exigível a elaboração de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. -----------------------------------------------------  
Desconhecemos se esse Plano existe para as obras das EN120. ----------------------------------------------------------------  
De qualquer modo, mesmo que exista esse Plano, jamais o mesmo poderia prever a deposição dos resíduos 
da obra naquele local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acresce que já constatámos que têm vindo a ser utilizadas essas massas betuminosas desagregadas, para 
tapar buracos em caminhos, nomeadamente na freguesia do Rogil. ----------------------------------------------------------  
Tais resíduos podem ser classificados como resíduos perigosos, razão pela qual não podem ser utilizados 
para tapar buracos em caminhos ou estradas, uma vez que desagregados facilmente são lançados para os 
terrenos marginais através da passagem de viaturas e ninguém quer ver o seu terreno receber massas 
betuminosas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, perguntam ao Sr. Presidente da 
Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para quando está previsto que o empreiteiro que está a fazer as obras na EN 120, retire as centenas de 
metros cúbicos de massas betuminosas depositadas na zona industrial? ----------------------------------------------------  
5- Infraestruturas de Portugal-Obras na Rua 25 de Abril em Aljezur ---------------------------------------------------------  



As Infraestruturas de Portugal estão a fazer obras de melhoramento do pavimento da EN120, 
nomeadamente na Rua 25 de Abril em Aljezur. -------------------------------------------------------------------------------------  
Em resultado dessas obras foram tapadas muitas caixas de saneamento básico na Rua 25 de Abril. -----------------  
O levantamento dessas caixas e colocação de tampas é uma responsabilidade das Infraestruturas de 
Portugal, através do empreiteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, perguntam ao Sr. Presidente da Câmara: --------  
Porque razão é o Município que está a fazer o trabalho de levantamento das caixas e colocação das tampas, 
suportando tais encargos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se as Infraestruturas de Portugal ou o empreiteiro, fizeram algum acordo com o Município para que este 
suportasse tais encargos? Em caso positivo, que acordo foi esse? -------------------------------------------------------------  
6- Lotes na Zona Industrial ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, solicitam ao Senhor Presidente da Câmara que 
informe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quantos lotes da zona industrial foram atribuídos e que ainda não iniciaram as obras de construção?----------- 
Se relativamente a esses lotes, os promotores estão a cumprir com os prazos regulamentares? ---------------------  
Que atividades estão previstas para esses lotes? -----------------------------------------------------------------------------------  
Quantos pedidos para atribuição de lotes na zona industrial deram entrada nos serviços municipais e ainda 
não receberam qualquer resposta do município e em que datas deram entradas esses pedidos? --------------------  
7 - Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos ---------------------------------------------------------------------------  
a) Muro de sustentação da Rua das Figueiras-Aljezur ----------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal lançou um primeiro concurso para reconstrução do muro de sustentação da rua das 
Figueiras em Aljezur, tendo sido apresentada uma única proposta que não pôde ser aceite por ultrapassar 
em muito o valor base do concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovou então, a Câmara Municipal, o lançamento de novo concurso público, tendo fixado o valor base do 
concurso em mais de 500 mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constata-se que na modificação ao plano plurianual de investimentos apresentada nesta reunião, o valor 
previsto para obra do muro da Rua das Figueiras foi reduzido de 574 mil euros para €430.150,00. ------------------  
Ora, a Câmara Municipal para lançar um concurso para uma obra tem de ter no seu orçamento a verba 
cabimentada correspondente, no mínimo, ao valor base do concurso, porque se assim não for não pode 
lançar o concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Razão pela qual também não pode lançar o concurso com um valor base e depois fazer uma modificação em 
que reduz a verba cabimentada para essa obra, para um valor inferior ao valor base aprovado. ---------------------  
Assim, ao reduzir a verba cabimentada para a obra do muro da Rua das Figueiras, não à dotação suficiente 
para cobrir o valor base do concurso, o que se traduz numa violação das regras orçamentais, devendo ser 
corrigida a situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Reparação da estrada Tramelo/Espinhaço do Cão -----------------------------------------------------------------------------  
Aquando da elaboração do orçamento e plano de investimentos para 2022, questionamos uma proposta de 
€150.000, para reparação da estrada Tramelo/Espinhaço de Cão. -------------------------------------------------------------  
Esta estrada é das estradas melhor conservadas no concelho. -----------------------------------------------------------------  
Sem prejuízo de pontualmente o pavimento apresentar algumas roturas ou a sinalização horizontal estar 
mais desgastada, a sua conservação não requer mais do que 20 ou 30 mil euros. ----------------------------------------  
No orçamento aprovado para 2022 foi a estrada do Tramelo/Espinhaço de Cão dotada com 50 mil euros. --------  
Em modificação posterior essa dotação foi reduzida para €30.550,00 e agora foi reforçada para atingir 
€157.550,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E para este reforço retirou-se da estrada Vales/Arrifana a quantia de €99.500,00, ficando esta estrada com 
uma dotação de apenas €500,00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, consideram que estas modificações desvirtuam 
completamento o plano aprovado pela Assembleia Municipal e para além disso não respeitam qualquer 
lógica de prioridades na reparação das vias municipais, prioridades essas que devem ter em atenção o maior 
estado de degradação dessas vias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Já vimos coisa semelhante na estrada da Praia de Odeceixe. --------------------------------------------------------------------  
Como pode a Câmara ir gastar quase 160 mil euros numa estrada com boa conservação, quando tem mesmo 
ao lado a estrada das Alfambras com um piso bastante degradado? ----------------------------------------------------------  
Essa verba bem poderia dar para reparar alguns troços da estrada das Alfambras, nomeadamente nas curvas 
dos Cabeços da Bordeira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Ou reparar os últimos mil metros da estrada antes de chegar à Arrifana, troço totalmente integrado em área 
urbana e que está em muito mau estado. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Ou reparar a estrada do Monte das Figueiras, na Freguesia de Rogil, cujo estado também preocupa ou dar 
um maior impulso a uma reparação mais profunda em muitos caminhos na freguesia de Rogil e noutras 
freguesias, ou reparar condignamente algumas Ruas do Vale da Telha. ------------------------------------------------------  

Ordem do Dia 
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ------------------------------  
UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento 
dos Despachos do Senhor Presidente exarados na décima primeira, décima segunda e décima terceira 
alteração ao Orçamento da Despesa de 2022, e décima primeira, décima segunda e décima terceira 
Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI e AMR), para o ano dois de 2022.  -------------------------------  
UM PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: - Foi apresentada a seguinte legislação: --------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 32/2022 – Diário da República n.º 89/2022, Série I de 2022-05-09, Presidência do Conselho 
de Ministros, Aprova o regime de organização e funcionamento do XXIII Governo Constitucional. -------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 42/2022 – Diário da República n.º 89/2022, Série I de 2022-
05-09, Presidência do Conselho de Ministros, Aprova o Código de Conduta do XXIII Governo Constitucional. ----  
ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA N.º 4/2022 – Diário da República n.º 90/2022, Série I de 
2022-05-10, Supremo Tribunal de Justiça, no regime da propriedade horizontal, a indicação no título 
constitutivo, de que certa fração se destina a habitação, deve ser interpretada no sentido de nela não ser 
permitida a realização de alojamento local. ------------------------------------------------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 36/2022 – Diário da República n.º 98/2022, Série I de 2022-05-20, Presidência do Conselho 
de Ministros, Estabelece um regime excecional e temporário no âmbito do aumento dos preços com impacto 
em contratos públicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 47/2022 – Diário da República n.º 104/2022, Série I de 2022-
05-30, Presidência do Conselho de Ministros, Prorroga a declaração da situação de alerta no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PORTARIA N.º 154/2022 – Diário da República n.º 107/2022, Série I de 2022-06-02, Economia e Mar e Saúde, 
Estabelece as regras relativamente aos locais onde é permitido fumar nos termos das alíneas b) a d) do n.º 1 
e do n.º 7 do artigo 5.º da Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto. --------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – ALUGUER DE VIATURA ELÉTRICA, PARA CEDÊNCIA AO CHUA – RATIFICAÇÃO: - No 
seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara de 02 de junho de 2022, em que foi aprovado o 
Protocolo de Colaboração a estabelecer entre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a Administração 
Regional de Saúde do Algarve e o Município de Aljezur, no âmbito do Projeto CHUA +Proximidade – 
Consultas Descentralizadas, foi presente a informação número 7922, datada de 30 de maio de 2022, do 
Senhor Vereador António Carvalho, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente na aplicação MGD, efetuado na aplicação informática MGD, no movimento 5, o qual 
autorizou o aluguer de uma viatura para cedência da mesma ao CHUA de modo a garantir a execução do 
programa proposto e do transporte dos respetivos profissionais de saúde.  ------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA ----------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROPOSTA 
DE LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2022: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 6069, em 13 de maio de 2022, da ANMP – Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, enviando o seu parecer aprovado por unanimidade no Conselho Diretivo e no Conselho Geral 
da Associação, relativo à Proposta de Lei 3/XXIII/2022 (PL) do Orçamento do Estado para 2022. ---------------------  
Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – ATA Nº. 5, 
REFERENTE À REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, DO DIA 6 DE MAIO DE 2022: - Foi apresentada a 
ata número 5/2022, referente à reunião ordinária do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no dia 06 
de maio de 2022, enviada por email e registada no sistema informático MGD sob o número 6858, em 30 de 
maio de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – MMG – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ENVIO DO ACÓRDÃO 
REFERENTE AO PROCESSO 331/16.8 BELLE: - Foi apresentado o e-mail registado no sistema informático 
MGD sob o número 7144, em 06 de junho de 2022, da MMG Sociedade Advogados, enviando o acórdão do 



Tribunal Central Administrativo Sul, referente ao Processo 331/16.8BELLE – TCASUL, Recorrente – Pedro 
Soares da Rosa e Outros; Recorrido – Câmara Municipal de Aljezur e Outros, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO AO 
EMPRÉSTIMO RELATIVO AO EDIFÍCIO DA ULDM - MÊS DE JUNHO: - Foi apresentado o ofício número 
50/2022 datado de 08 de maio, remetido por email e registado no sistema informático MGD sob o número 
7398, em 09 de junho de 2022, da Casa da Criança do Rogil, solicitando que lhe seja acionada a cláusula 
financeira ao abrigo do número 4, da cláusula 2ª do Protocolo estabelecido entre o Município de Aljezur e a 
Casa da Criança do Rogil para a criação da ULDM de Aljezur, em 20 de agosto de 2009, com as alterações 
introduzidas em 22 de março de 2011 e, ainda, do número 2 da Cláusula Única do referido Protocolo, por 
forma a lhes concedida a totalidade do valor da mensalidade do empréstimo, no valor de doze mil 
setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, relativa ao mês de junho do corrente ano.  ------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo 
Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, transferir o valor solicitado, no montante de doze mil 
setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, no cumprimento do previsto no Protocolo.  -----  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – SEGURO 
DE ACIDENTES PESSOAIS DOS BOMBEIROS – ANUIDADE 2022: - Foi apresentado o ofício registado no 
sistema informático MGD sob o número 6521, em 24 de maio do corrente ano, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, solicitando o número de compromisso com vista à liquidação da anuidade de 2022, 
do seguro de acidentes pessoais da Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, no valor de três mil 
quinhentos e quarenta e sete euros e vinte e sete cêntimos.  ------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de três mil quinhentos e quarenta e sete 
euros e vinte e sete cêntimos, para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, referente à anuidade 
de 2022 respeitante ao seguro de acidentes pessoais dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. -------------------------  
Atendendo à inexistência de verba suficiente para suportar o valor do referido seguro, deverá ser efetuada a 
necessária alteração orçamental. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 
– CARGOS DE CHEFIA – CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE: - Foi apresentado o ofício 
número 37/2022, enviado por email e registado no sistema informático MGD sob o número 6919, em 31 de 
maio de 2022, da Assembleia Municipal de Aljezur, informando que foi aprovado em sessão extraordinária 
realizada em 27 de maio do corrente ano, o Abono de Despesas de Representação à Chefe de Obras 
Municipais e Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – REVISÃO DO PDM DE ALJEZUR 
– APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA – INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: - Foi 
apresentado o ofício número 38/2022, registado no sistema informático MGD sob o número 6920, em 31 de 
maio de 2022, da Assembleia Municipal de Aljezur, informando que em sessão extraordinária realizada em 
27 de maio do corrente ano, foi designado por escrutínio secreto, como representante da Assembleia 
Municipal de Aljezur, para integrar a Comissão Consultiva de Acompanhamento do Procedimento de Revisão 
do Plano Diretor Municipal de Aljezur, o Senhor Ivo Rafael Maltez Amendoeira, de acordo com a alínea d) do 
número 1 do artigo 7º. da Portaria número 277/2015, de 10 de setembro.   -----------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO DE REFORÇO AO APOIO 
FINANCEIRO, CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA: - Foi apresentado o ofício número 8/2022, 
enviado por email e registado no sistema informático MGD sob o número 6429, em 23 de maio de 2022, da 
Junta de Freguesia de Odeceixe, solicitando um reforço ao apoio financeiro concedido para aquisição de 
viatura, em reunião do executivo realizada em 03 de março de 2022, no âmbito dos Apoios Financeiros para 
o ano de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o reforço solicitado no valor de vinte mil euros, e submeter o 
presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  
Atendendo à inexistência de verba suficiente para suportar o valor da atribuição do subsídio, deverá ser 
efetuada a necessária alteração orçamental. ----------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – ÁGUA E SANEAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – HERMÍNIO MANUEL CAMEIRA FERRAZ – ROTURA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITO EM VALE DA TELHA, SETOR L 30: - Foi apresentado o requerimento de 



Herminio Manuel Cameira Ferraz, registado no sistema informático MGD sob o número 6696, em 26 de maio 
de 2022, em que solicita a revisão da fatura de água uma vez que teve uma fuga no sistema de 
abastecimento de água, tendo a mesma já sido reparada. ---------------- ------------------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 8549, datada de 08 de junho do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, autorizar a emissão da nota de crédito no montante total de mil oitocentos e dezanove euros e 
trinta e nove cêntimos, sendo, mil seiscentos e trinta e seis euros e noventa cêntimos, referente a consumo 
de água; de IVA, noventa e oito euros e vinte e um cêntimos, e resíduos sólidos variável oitenta e quatro 
euros e vinte e oito cêntimos, referente ao processamento do mês de maio 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.  ----------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 
15 de junho de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais 
um saldo de cinco milhões setecentos mil e duzentos e quarenta euros e setenta e um cêntimos, e em 
Operações não Orçamentais, um saldo de cento e três mil seiscentos e quatro euros e setenta e dois 
cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – 3ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO E PPI: - A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar a 
terceira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano – GOP e ao Plano Plurianual de Investimentos – 
PPI, para o ano dois mil e vinte e dois, cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam 
arquivados em pasta própria e submeter os mesmos à aprovação da Assembleia Municipal.  -------------------------  
TRÊS – RECURSOS HUMANOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – JÚRI DE SELEÇÃO – CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE: - Assunto 
retirado da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -------------------  
UM – OBRAS MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DE SUSTENTAÇÃO NA RUA DAS FIGUEIRAS 
EM ALJEZUR: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS RATIFICAÇÃO: - Face ao teor 
constante a informação número 7912, datada de 30 de maio de 2022, da Divisão de Obras Municipais e 
Ambiente, relativa ao pedido de prorrogação do prazo de apresentação de propostas referente à Empreitada 
de Reconstrução do Muro de Sustentação na Rua das Figueiras em Aljezur, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente, efetuado no movimento 2, na aplicação informática 
MGD, o qual determinou aceitar os fundamentos apresentados pelo interessado, prorrogando os prazos de 
apresentação de propostas em mais 15 dias, até às 23:59 horas, do dia 22 de junho do corrente ano. -------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ALEXANDER FRANCISCUS HEESBEEN – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO, EM 
BORDEIRA – JUNÇÃO DE ELEMENTOS: - Foi presente a informação prestada no movimento 15 no sistema 
informático MGD, pela Chefe de Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, em que comunica que 
deverá ser alterada a deliberação de Câmara tomada em reunião de 05 de maio de 2022, porquanto não foi 
por si emitido qualquer parecer, sobre a exposição apresentada em sede de audiência prévia por Alexander 
Franciscus Heesbeen, 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, a Câmara deliberou, por unanimidade, retificar a referida deliberação passando a 
mesma a constar como a seguir se indica: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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, 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.  ------------  
DOIS PONTO DOIS – ANA MANUEL DE MATOS RAMOS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, PARA PREPARAÇÃO DE COMPOTAS – RUA DO MERCADO, 21, ROGIL: - Foi 
apresentado o requerimento de Ana Manuel de Matos Ramos, registado no sistema informático MGD sob o 
número 5698, em 05 de maio do corrente ano, solicitando a emissão de declaração de compatibilidade com 



o uso industrial, nos termos do disposto no número 3 do artigo 18º. do Decreto-Lei número 169/2012 de 01 
de agosto, na sua atual redação, de uma habitação sita na Rua do Mercado, número 21, em Rogil, freguesia 
de Rogil, concelho de Aljezur, para instalação de um estabelecimento industrial tipo 3 integrado na Subclasse 
CAE 10393.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito da informação número 8284/2022/FA, datada de 03 de junho de 2022, do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo, Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, considerar que o estabelecimento industrial proposto é compatível com o uso habitacional 
existente, dado que é abrangido pela Parte 2-A do anexo I do Sistema da Indústria Responsável.  -------------------  
DOIS PONTO TRÊS – ARMINDO & PEREIRA – CONSTRUÇÕES, LDA. – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO 
DE PROPRIEDADE HORIZONTAL - ESPARTAL – LOTE I 9: - Foi presente o processo em que Armindo & Pereira, 
Lda, vem solicitar que seja retificada a certidão emitida em 11 de maio do corrente ano, referente à 
constituição de propriedade horizontal, para o edifício multifamiliar, sito na Urbanização do Espartal, Setor I, 
Lote 9, freguesia e concelho de Aljezur, de acordo com a memória descritiva anexa ao pedido. ----------------------  
Face à informação número 8212/2022|MP, datada de 02 de junho do corrente ano, do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, mandar certificar que não vê inconveniente na pretensão do requerente referente à 
constituição de propriedade horizontal, dado que as frações autónomas obedecem aos requisitos previstos 
nos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil, constituindo-se em unidades independentes isoladas entre si e 
com saídas diretas para o exterior cuja constituição é a seguinte:  ------------------------------------------------------------  
Fração A – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no Rés-do-chão Esquerdo, com uma varanda e um 
terraço com 67.65m², constituída por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois 
quartos com a área bruta de construção de 81.54m² e uma garagem localizada na Cave identificada com a 
mesma letra da fração com 24.83 m². Esta fração tem uma percentagem de 20.52 por cento.  -----------------------  
Fração B – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no Rés-do-chão Direito, com uma varanda e um terraço 
com 62.35m², constituída por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois quartos com 
a área bruta de construção de 81.54m² e uma garagem localizada na Cave identificada com a mesma letra da 
fração com 18.77m². Esta fração tem uma percentagem de 19.18 por cento.  ---------------------------------------------  
Fração C – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 1.º Andar Esquerdo, com três varandas com 
23.32m², constituída por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois quartos com a 
área bruta de construção de 81.54m² e uma garagem localizada na Cave identificada com a mesma letra da 
fração com 21.72m². Esta fração tem uma percentagem de 14.93 por cento.  ---------------------------------------------  
Fração D – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 1.º Andar Direito, com três varandas com 23.32m², 
constituída por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois quartos com a área bruta 
de construção de 81.54m² e uma garagem localizada na Cave identificada com a mesma letra da fração com 
21.72m². Esta fração tem uma percentagem de 14.93 por cento.  -------------------------------------------------------------  
Fração E – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 2.º Andar Esquerdo, com três varandas com 23.32m², 
constituída por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois quartos com a área bruta 
de construção de 81.54m² e uma garagem localizada na Cave identificada com a mesma letra da fração com 
18.77m². Esta fração tem uma percentagem de 14.58 por cento.  -------------------------------------------------------------  
Fração F – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 2.º Andar Direito, com três varandas com 23.32m², 
constituída por um hall, uma cozinha, uma sala, duas instalações sanitárias e dois quartos com a área bruta 
de construção de 81.54m² e uma garagem localizada na Cave identificada com a mesma letra da fração com 
29.62m². Esta fração tem uma percentagem de 15.86 por cento.--------------------------------------------------------------  
Partes Comuns – As seguintes partes são comuns a todas as frações: --------------------------------- ----------------------   
− Entrada comum;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
− Logradouro;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
− Caixa de escadas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
− Elevador;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
− Arrumos na cave; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
− Zona de circulação da garagem.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
São igualmente partes comuns as fundações, a cobertura, as redes gerais de abastecimento de água, 
drenagem de esgotos, abastecimento de energia elétrica, abastecimento de gás, telecomunicações e em 
geral tudo o que não for privativo dos condóminos e que estiver previsto na lei, designadamente no Art.º 
1421.º do Código Civil.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



DOIS PONTO QUATRO – JOÃO CRAVO PONCES DE CARVALHO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ALTERAÇÃO EM 
HABITAÇÃO – CARVALHAL – ALJEZUR: - Assunto retirado da Ordem do Dia. -----------------------------------------------  
TRÊS – TRÂNSITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA BAIXA DE ODECEIXE – PROPOSTA: - Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho, foi apresentada a Proposta número 41/2022, que a seguir se transcreve: -------------  
PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA BAIXA DE ODECEIXE -----------------------------------------------------------------  
Chegado o Período de Verão e tendo em consideração a forte apetência que a baixa de Odeceixe apresenta 
para espaço de convívio no final do dia;   ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomando em consideração também que o Largo 1º. de Maio, é o local escolhido para a realização de 
animação de rua e pequenos espetáculos;   ------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando ainda, que esta zona essencialmente de serviços de restauração e de animação é muito 
procurada pelas famílias para ali passarem momentos descontraídos em segurança. ------------------------------------  
Proponho que, no período de 1 de Julho a 15 de setembro seja condicionado o trânsito nas artérias de 
acesso ao Largo Primeiro de Maio em Odeceixe, entre as 19 horas e as 7 horas.  -----------------------------------------  
Deverá ser comunicado ao Comando da Guarda Nacional Republicana de Odeceixe, Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, o teor desta proposta bem como à Junta de Freguesia de Odeceixe.”--- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. --------------------------------------------------------  
QUATRO – AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – LICENÇAS TEMPORÁRIAS PARA ATIVIDADES NA PRAIA – PROPOSTA: - Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho, foi apresentada a Proposta número 42/2022, que a seguir se transcreve:----------- 
PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“LICENÇAS TEMPORÁRIAS PARA ATIVIDADES NA PRAIA ------------------------------------------------------------------------  
Tendo presente a deliberação tomada pela Exmª Câmara em 30 de dezembro de 2021, sobre a renovação de 
títulos/autorizações em espaço de praia; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo ainda presente o número de licenças especiais/temporárias emitidas em 2020, pela Capitania do 
Porto de Lagos e sujeitas a renovação conforme postura aprovada pela Câmara em 2021; ----------------------------  
Tendo presente ainda a “pressão” já existente ao nível das atividades desenvolvidas nas praias e 
representando este instrumento de licenciamento uma possibilidade adicional que se revela numa pressão 
adicional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho à Exmª Câmara que no seguimento da deliberação anteriormente tomada sejam excluídas no 
período de época balnear, renovações de licenças especiais/temporárias para o presente ano.  ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. --------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, 
DESPORTO E TEMPOS LIVRES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ---------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS – COMBOIO TURÍSTICO 
DE ODECEIXE: - No âmbito do teor constante da informação número 7779, datada de 26 de maio de 2022, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração dos preços apresentada pela Junta de 
Freguesia de Odeceixe a serem aplicados no Comboio Turístico de Odeceixe, conforme abaixo se indica: ---------  
- Bilhete de ida e volta, preço 2€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Bilhete sénior (mais de 65 anos) recenseados na freguesia, será criado um cartão identificativo de 
periodicidade anual, grátis; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bilhete de criança até aos 12 anos, inclusive, grátis. -------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ALUNOS E ALUNAS COM PROTEÇÃO TEMPORÁRIA: - Foram 
apresentadas as informações abaixo indicadas:  ------------------------------------------------------------------------------------  
– Informação número 7912, datada de 30 de maio de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, apresentando listagem de alunos com pedidos de 
proteção temporária, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 
Presidente, efetuado no movimento 5, na aplicação informática MGD, o qual deliberou atribuir o escalão A, 
aos alunos com pedidos de proteção temporária, com efeitos a 20 de maio conforme abaixo se indica:  ----------  
– Ruslan Fonotov. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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– Informação número 8357 datada de 06 de junho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, apresentando listagem de alunos com pedidos de 
proteção temporária, tendo a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 
Presidente, efetuado no movimento 5, na aplicação informática MGD, o qual deliberou atribuir o escalão A, 
aos alunos com pedidos de proteção temporária, com efeitos a 1 de junho, conforme abaixo se indica:  ----------  
– Mykhailo Kytsun; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
– Sofiia Kytsun;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – EDUCAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – OFERTAS AOS ALUNOS E ALUNAS – DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – PRÉ-ESCOLAR: - Na 
sequência da deliberação tomada em reunião realizada em 19 de maio do corrente ano, em que foi 
deliberado adquirir livros do PNL, para oferecer aos alunos e alunas do Pré-Escolar, do Agrupamento de 
Escolas Professora Piedade Matoso – Aljezur, no ano letivo 2021/2022, verificou-se que os livros adquiridos 
eram insuficientes para o número de alunos do Agrupamento. ----------------------------------------------------------------   
Face ao teor constante na informação número 8346, datada de 06 de junho de 2022, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, e com o objetivo da 
promoção dos hábitos de leitura e de escrita nas crianças e jovens de Aljezur, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, adquirir para oferta mais 30 exemplares da obra “O Monstro das Cores”, de Anna Llenas, 
Editora Nuvem de Letras, no valor estimado/unitário de € 11,23, que não inclui IVA, e desenvolver o processo 
de contratação pública por ajuste direto, em regime simplificado. ------------------------------------------------------------  
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Não se verificou qualquer intervenção por parte do 
público presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APROVAÇÃO DA ATA: - De acordo com o disposto no número três, do artigo cinquenta e sete, da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e depois de lida em voz alta na presença de 
todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata. -------------------------------------------------------------------  
VOTAÇÃO: - Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------------------------------------------------------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi 
encerrada a reunião, eram doze horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, designado para o efeito, 
a redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 

 
 
 

-José Manuel Lucas Gonçalves- 
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