
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 77 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/20  

 
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 18 de agosto 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 Informações do Senhor Presidente da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 Legislação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3 Pedro Miguel Bernardino Batista – Apoio para remoção e substituição de telhado de fibrocimento – Bairro 

CAR – Aljezur; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4 Fernando Manuel Águas de Oliveira – Herança indivisa de João Fernandes de Oliveira – Herdade da Moita 

Redonda – Contrato de comodato; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.1 Fábrica da Igreja da Nossa Senhora d`Alva de Aljezur - Pedido de apoio para a Festa da Nossa Senhora 

d`Alva; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2 Ordem dos Arquitetos – Secção Nacional do Algarve – Pedido de colaboração do Município como Parceiro 

Institucional na 2ª. Edição do Prémio de Arquitetura do Algarve; ------------------------------------------------------------------  

1.5.3 Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio referente ao empréstimo para aquisição das instalações da 

ULDM – Agosto; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. ÁGUAS E SANEAMENTO  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Rui Pedro Lopes Bryton de Oliveira Nunes – Faturação indevida por erro de leitura; ------------------------------------  

2.2 Maria Inácia de Oliveira – Faturação indevida por erro de leitura; ------------------------------------------------------------  

3. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

1.1 Luís Filipe Figueiredo Paixão – Exposição acerca de execução de obras na Rua da Boavista, nº. 11, em Aljezur; -  

1.2 José do Carmo Canelas – Esclarecimento referente ao projeto de arquitetura de alteração de habitação, na 

Avª. 16 de junho, 141 – Rogil; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3 José da Silva Gregório – Alteração e ampliação de moradia, em Bairro SAAL, nº. 6 – Igreja Nova – Aljezur; -------  

1.4 Armindo & Pereira – Construções, Lda. – Pedido de certidão de propriedade horizontal para o imóvel sito em 

Espartal – I 17; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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



1.1 Marta Sofia Amador Rosa Chaves Valério – Venda de hortofrutícolas e doces – Mercado Municipal de 

Odeceixe - Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 Eurosecos – Indústria e Comércio de Frutos Secos, Lda. – Lote 10 da 1ª. Fase da ZIF – Zona Industrial de 

Feiteirinha – Incumprimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3 Protocolo financeiro entre a Câmara Municipal de Aljezur e a Associação IN Loco – gestão e acompanhamento 

das candidaturas e financiamento de equipamentos integrados na Rota Serrana de Autocaravanismo (ASA) de 

Aljezur – PADRE; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4 Via Algarviana – (Des)envolvendo o Interior do Algarve – Proposta de apoio; ---------------------------------------------  

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

2.1 Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação Social – Conferência de Nossa Senhora d`Alva 

Relatório e Proposta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.2 Programa Entrelaçar – Reunião de Avaliação de Parceiros; ---------------------------------------------------------------------  

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: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à questão colocada pelos Senhores Vereadores do Renascer, na reunião de 02 Junho de 2022, sobre o 

requerimento apresentado e dirigido ao Presidente da Câmara, a 04 de Novembro de 2021, por parte da Senhora 

Élia Proença, passo a esclarecer: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Foi realizada visita da Fiscalização e da Proteção Civil Municipal, tendo sido notificada a proprietária da casa 

contígua da Senhora Élia Proença, para desobstruir o caminho, situação que foi de imediato resolvida. ---------------   

- Foi dada reposta por ofício de 26 de Novembro de 2021, por parte do Senhor Vereador António Carvalho, 

comunicando que “já se encontrava desobstruído o acesso ao caminho”.  ------------------------------------------------------  

- Tendo sido comunicado à autarquia, por parte da Senhora Lenia Leonor e do marido Senhor João Leonor, que 

informou de um pequeno deslizamento de terras, na traseira da sua casa, que mereceu a sua intervenção de 

limpeza das mesmas terras, mais comunicou que procedeu a alguma limpeza de vegetação em redor da casa, e 

ainda, solicitaram o apoio da autarquia para que em conjunto poder ser encontrada solução para a situação dos 

escoamentos das águas, nas traseiras das casas.  --------------------------------------------------------------------------------------  

- De referir que as questões que são levantadas pelos Senhores Vereadores, não são as descritas no requerimento 

da Senhora Élia Proença, pois não é mencionada qualquer escavação na sua exposição. -----------------------------------    

- Por parte da DGEsTE, foi dada a autorização abertura do 2º grupo de educação Pré-Escolar na EB do Rogil;  -------  

- Amanhã dia 19 de Agosto, realiza-se a apresentação do Livro de Memorias, pelas 18.30h, no jardim da 

Liberdade, em Aljezur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Terminaram as atividades das Férias Ativas, depois de 2 anos sem ser possível a sua realização, onde durante 3 

períodos de 4 de Julho a 12 de Agosto, cerca de 250 crianças, dos 3 aos 15 anos de idade, puderam usufruir de 

várias atividades, estiveram envolvidos diariamente, cerca de 25 pessoas, entre trabalhadores do município e 

monitores do PROTEL Jovem, que acompanharam as crianças nas mais variadas atividades e ações, mais uma vez 

a iniciativa foi realizada com enorme sucesso e agrado de todos os participantes, permitindo ações das mais 

variadas áreas, entre praia, surf, piscina, atividades de expressão corporal, visita a museus, cinema, pintura, 

culinária entre outras.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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:  ----------------------------------------------------  

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

DECRETO-LEI N.º 51/2022 – Diário da República n.º 143/2022, Série I de 2022-07-26, Presidência do Conselho de 

Ministros, Aprova medidas de valorização remuneratória de trabalhadores em funções públicas. -----------------------   



PORTARIA N.º 198/2022 – Diário da República n.º 144/2022, Série I de 2022-07-27, Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Regulamenta as condições específicas de concretização da medida da gratuitidade das creches e 

creches familiares, integradas no sistema de cooperação, bem como das amas do Instituto da Segurança Social, I. 

P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 67-A/2022 – Diário da República n.º 146/2022, 1º Suplemento, 

Série I de 2022-07-29, Presidência do Conselho de Ministros, Prorroga a declaração da situação de alerta, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

DECRETO-LEI N.º 52/2022 – Diário da República n.º 150/2022, Série I de 2022-08-04, Presidência do Conselho de 

Ministros, Aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. ------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – PEDRO MIGUEL BERNARDINO BATISTA – APOIO PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TELHADO DE FIBROCIMENTO – BAIRRO CAR – ALJEZUR: - Foi apresentada a carta registada no sistema 

informático MGD sob o número 6915, em 31 de maio de 2022, de Pedro Miguel Bernardino Batista, solicitando 

apoio financeiro para remoção e substituição do telhado de fibrocimento de uma habitação sita no Bairro CAR, 

número 19, em Aljezur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Face ao teor constante na informação número 9771, datada de 01 de julho do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, Apoio Jurídico, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio 

solicitado, no montante de cinquenta por cento dos custos de remoção das telhas de fibrocimento e apoio de 

cinquenta por cento na aquisição de materiais necessários para a substituição do telhado da habitação, sita no 

Bairro CAR, número 19, em Aljezur, devendo para o efeito serem apresentados os documentos comprovativos da 

despesa e fixar um prazo de um ano para conclusão da obra. ----------------------------------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO – FERNANDO MANUEL ÁGUAS DE OLIVEIRA – HERANÇA INDIVISA DE JOÃO FERNANDES 

DE OLIVEIRA – HERDADE DA MOITA REDONDA – CONTRATO DE COMODATO: - Retirado da ordem de trabalhos.  

UM PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO PONTO UM – FÁBRICA DA IGREJA DA NOSSA SENHORA D`ALVA DE ALJEZUR - PEDIDO DE 

APOIO PARA A FESTA DA NOSSA SENHORA D`ALVA: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 

MGD sob o número 9842, em 28 de julho de 2022, da Fábrica da Igreja da Nossa Senhora D`Alva de Aljezur, em 

que solicita apoio financeiro, para fazer face às despesas com as comemorações da Festa da Padroeira Nossa 

Senhora D’Alva, a realizar no dia 10 de setembro do corrente ano. ---------------------------------------------------------------  

Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a candidatura e remeter a mesma para a Comissão de avaliação 

respetiva.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO PONTO DOIS – ORDEM DOS ARQUITETOS – SECÇÃO NACIONAL DO ALGARVE – PEDIDO DE 

COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO COMO PARCEIRO INSTITUCIONAL NA 2ª. EDIÇÃO DO PRÉMIO DE ARQUITETURA 

DO ALGARVE: - Retirado da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO REFERENTE AO 

EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ULDM – AGOSTO: - Foi apresentado o ofício registado no 

sistema informático MGD sob o número 10437, em 09 de Agosto 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 agosto 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. ----------------------------  

DOIS – ÁGUAS E SANEAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – RUI PEDRO LOPES BRYTON DE OLIVEIRA NUNES – FATURAÇÃO INDEVIDA POR ERRO DE 

LEITURA: - Face ao teor constante na informação número 11904, datada de 09 de agosto de 2022, da Divisão 

Administrativa e de Recursos – Seção de Águas e Atendimento Geral, e tendo sido detetado a existência de um 



erro na leitura do processamento do consumo de abastecimento de água, ao consumidor 103/12810 – Rui Pedro 

Bryton de Oliveira Nunes, no mês de junho do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o 

montante total de vinte e sete euros e seis cêntimos, sendo o valor de dezassete euros e sessenta cêntimos 

referente a consumo de água; de IVA, um euros e seis cêntimos, e de resíduos sólidos variável, oito euros e 

quarenta cêntimos, referente ao processamento do mês de junho, indevidamente faturado.  ----------------------------  

DOIS PONTO DOIS – MARIA INÁCIA DE OLIVEIRA – FATURAÇÃO INDEVIDA POR ERRO DE LEITURA:-------------------  

- Face ao teor constante na informação número 11898, datada de 09 de agosto de 2022, da Divisão 
Administrativa e de Recursos – Seção de Águas e Atendimento Geral, e tendo sido detetado a existência de um 
erro na leitura do processamento do consumo de abastecimento de água, à consumidora 101/47910 – Maria 
Inácia de Oliveira, no mês de junho do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 
total de dezasseis euros e vinte e sete cêntimos, sendo o valor de dez euros e sete cêntimos referente a consumo 
de água; de IVA, sessenta cêntimos, e de resíduos sólidos variável, cinco euros e sessenta cêntimos, referente ao 
processamento do mês de junho, indevidamente faturado.  ------------------------------------------------------------------------   
TRÊS – GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 17 de 

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

de seis milhões quatrocentos e noventa mil seiscentos e quarenta e três euros e trinta e seis cêntimos, e em 

Operações não Orçamentais, um saldo de cento e cinco mil quinhentos e trinta e quatro euros e noventa e oito 

cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

UM PONTO UM – LUÍS FILIPE FIGUEIREDO PAIXÃO – EXPOSIÇÃO ACERCA DE EXECUÇÃO DE OBRAS NA RUA DA 

BOAVISTA, Nº. 11, EM ALJEZUR: - Retirado da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------  

UM PONTO DOIS – JOSÉ DO CARMO CANELAS – ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA 

DE ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO, NA AVª. 16 DE JUNHO, 141 – ROGIL: - No seguimento da deliberação tomada em 

reunião do executivo realizada em 22 de junho de 2021, em que foi deliberado, aceitar a compensação no valor 

de mil oitocentos e setenta e cinco euros, pela não criação de um virgula cinco lugares de estacionamento em 

falta, e no âmbito do pedido de aprovação do projeto de alterações de um edifício, sito na Avenida 16 de junho, 

número 141 A, em Rogil, foi apresentada a exposição em que José do Carmo Canelas, solicita o não pagamento da 

referida taxa de compensação, justificando que se trata de uma alteração a edificação já existente antes de 1955, 

e que aquando da requalificação da Avenida 16 de junho, foi ocupada parte de terreno, para efetuar passeio e 

estacionamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à MMG - Sociedade de Advogados SPRL, para emissão 
de parecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – JOSÉ DA SILVA GREGÓRIO – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, EM BAIRRO SAAL, Nº. 

6 – IGREJA NOVA – ALJEZUR: - Foi apresentado o processo em que José da Silva Gregório, vem no âmbito do 

pedido de aprovação do projeto para obras de alteração e ampliação de um edifício de habitação, sita no Bairro 

Saal, número 6, em Igreja Nova, freguesia e concelho de Aljezur, solicitar nos termos do número 1 do artigo 46º. 

do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização, a dispensa da criação de meio lugar de estacionamento e 

consequentemente a compensação pela não criação do referido lugar de estacionamento.  ------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dispensar a criação de meio lugar de estacionamento em falta, no uso da 
competência prevista no artigo 46º., do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, devendo o 
requerente compensar o município, no valor de seiscentos e vinte e cinco euros, pela ausência da criação do meio 
lugar de estacionamento em falta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO – ARMINDO & PEREIRA – CONSTRUÇÕES, LDA. – PEDIDO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE 

HORIZONTAL PARA O IMÓVEL SITO EM ESPARTAL – I 17: - Foi presente o requerimento em que Armindo & 

Pereira – Construções, Lda, vem requerer a emissão de certidão de propriedade horizontal nos termos do 

disposto do artigo 66º. do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, para o prédio 

urbano sito na Urbanização do Espartal, Lote I-17, do sector I,  da freguesia e concelho de Aljezur, inscrito na 



matriz predial sob o artigo 10743, da freguesia de Aljezur, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 

sob o número quarenta e seis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face à informação número 11982/2022|FA, datada de 09 de agosto do corrente ano, do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo, Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
mandar certificar que não vê inconveniente na pretensão do requerente referente à constituição de propriedade 
horizontal, dado que as frações autónomas obedecem aos requisitos previstos nos artigos 1414.º e 1415.º do 
Código Civil, constituindo-se em unidades independentes isoladas entre si e com saídas diretas para o exterior, 
cuja constituição é a seguinte:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fracção A – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no Rés-do-chão esquerdo, com a área coberta de 81.54 m2, 

composta por um hall, uma cozinha, uma sala comum, um vestíbulo, duas instalações sanitárias, dois quartos, 

uma varanda, um terraço e uma garagem identificada com a mesma letra da fracção, localizada na Cave. Esta 

fracção tem uma percentagem de 14.58 por cento.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Fracção B – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no Rés-do-chão direito, com a área coberta de 81.54 m2, 

composta por um hall, uma cozinha, uma sala comum, um vestíbulo, duas instalações sanitárias, dois quartos, 

uma varanda, um terraço e uma garagem identificada com a mesma letra da fracção, localizada na Cave. Esta 

fracção tem uma percentagem de 19.18 por cento.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Fracção C – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 1º Andar esquerdo, com a área coberta de 81.54 m2, 

composta por um hall, uma cozinha, uma sala comum, um vestíbulo, duas instalações sanitárias, dois quartos, 

duas varandas e uma garagem identificada com a mesma letra da fracção, localizada na Cave. Esta fracção tem 

uma percentagem de 14.93 por cento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fracção D – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 1º Andar direito, com a área coberta de 81.54 m2, 

composta por um hall, uma cozinha, uma sala comum, um vestíbulo, duas instalações sanitárias, dois quartos, 

duas varandas e uma garagem identificada com a mesma letra da fracção, localizada na Cave. Esta fracção tem 

uma percentagem de 14.93 por cento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fracção E – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 2º Andar esquerdo, com a área coberta de 81.54 m2, 

composta por um hall, uma cozinha, uma sala comum, um vestíbulo, duas instalações sanitárias, dois quartos, 

uma varanda, um terraço e uma garagem identificada com a mesma letra da fracção, localizada na Cave. Esta 

fracção tem uma percentagem de 20.52 por cento.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Fracção F – Destinada a habitação, tipo T2, localizada no 2º Andar direito, com a área coberta de 81.54 m2, 

composta por um hall, uma cozinha, uma sala comum, um vestíbulo, duas instalações sanitárias, dois quartos, 

uma varanda, um terraço e uma garagem, identificada com a mesma letra da fracção, localizada na Cave. Esta 

fracção tem uma percentagem de 15.86 por cento.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Áreas Comuns – As seguintes áreas são comuns a todas as fracções:  ------------------------------------------------------------  
Entrada comum  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Caixa de escadas  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Elevador  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Arrumos da cave  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Zona de circulação da garagem --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Logradouro  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Cobertura  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
São igualmente áreas comuns as fundações, a estrutura, as paredes exteriores, 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.  ---------------------------------------------  

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

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

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

UM PONTO UM – MARTA SOFIA AMADOR ROSA CHAVES VALÉRIO – VENDA DE HORTOFRUTÍCOLAS E DOCES – 

MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE – RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado um pedido enviado por email e registado 

no sistema informático MGD, sob o número 8605, datado de 04 de julho de 2022, em que Marta Sofia Amador 

Rosa Chaves Valério, vem manifestar o seu interesse em ocupar temporariamente uma banca no Mercado 



Municipal de Odeceixe, para venda de frutas, legumes, mel, compotas, azeite, bolos e salgadinhos, com inicio no 

mês de julho do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador António Carvalho, efetuado no 

dia 02 de agosto, na aplicação informática MGD, o qual autorizou o aluguer diário da banca pretendida. -------------  

UM PONTO DOIS – EUROSECOS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTOS SECOS, LDA. – LOTE 10 DA 1ª. FASE DA 

ZIF – ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – INCUMPRIMENTO: - No âmbito do teor constante na informação 

número 11557, datada de 03 de agosto de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – 

Unidade Técnica de Desenvolvimento Económico, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 

de reverter o Lote n.º 10, 1.ª fase, da ZIF, a favor do Município de Aljezur, por incumprimento do prazo para a 

entrada de projeto de construção, previsto no n.º 1 do artigo 11.º do capítulo II das normas da Zona Industrial da 

Feiteirinha, sendo que o incumprimento implica a caducidade de atribuição do lote conforme estipulado no n.º 2 

do mesmo artigo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à empresa EUROSECOS – Indústria e Comércio de Frutos Secos 
LDA, que poderá pronunciar-se por escrito, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do 
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO TRÊS – PROTOCOLO FINANCEIRO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR E A ASSOCIAÇÃO IN 

LOCO – GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS CANDIDATURAS E FINANCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

INTEGRADOS NA ROTA SERRANA DE AUTOCARAVANISMO (ASA) DE ALJEZUR – PADRE: - Face ao teor constante 

na informação número 11306, datada de 29 de julho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Económico, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar 

continuidade à candidatura ALG-05-3928-FEDER-000037|Rota Serrana de Autocaravanismo – ASAS de Alferce, 

Aljezur, Ameixial e Salir, assim como aprovar a Minuta de Protocolo apresentada a estabelecer com a Associação 

In Loco, no âmbito da Gestão e Acompanhamento das Candidaturas a Financiamento de Equipamentos 

Integrados na Rota Serrana de Autocaravanismo (ASA de Aljezur), integradas no PADRE – Plano de ação de 

desenvolvimento de recursos endógenos, com a alteração ao ponto vi. do n.º 2 da cláusula segunda, devendo 

constar o ano 2023, em vez do ano de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – VIA ALGARVIANA – (DES)ENVOLVENDO O INTERIOR DO ALGARVE – PROPOSTA DE APOIO: - 

Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 10002, datado de 27 de julho de 

2021, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviando para conhecimento o Relatório de Atividades 

2020/2021, bem como, a Proposta de Ação para o ano 2021/2022, referente ao Projeto “Via Algarviana”, da 

ALMARGEM – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve. ---------------------------------------  

Face ao teor da informação número 10523, datada de 12 de agosto de 2022, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento – Serviço de Turismo e Cultura, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o 

apoio no valor total de quatro mil duzentos e sessenta e dois euros e noventa e oito cêntimos, à ALMARGEM - 

Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, destinado a apoiar o projeto “Via 

Algarviana”, referente ao período de 01 de junho de 2021 a 31 de maio de 2022. --------------------------------------------  

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

DOIS PONTO UM – MEDIDA 5 DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE 

NOSSA SENHORA D`ALVA RELATÓRIO E PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 

Proposta número 51/2022, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------  

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D´ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS 

FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA 5 DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO 

ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando o valor mensal de mil e quinhentos euros, aprovado pela Câmara Municipal em 27 de abril de 2021, 

para a prestação de apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ------------------------------------------------------------  

Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; -  

Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



1 - Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência de Nossa Senhora D’Alva, relativo ao mês 

de junho de 2022, em anexo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Que seja aprovada a transferência da verba de 1499,85 € (mil, quatrocentos e noventa e nove euros e oitenta 

e cinco cêntimos), referente ao mês em causa, de acordo com o definido em protocolo. -----------------------------------  

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

DOIS PONTO DOIS – PROGRAMA ENTRELAÇAR – REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE PARCEIROS: - Face ao teor 

constante na informação número 9032, datada de 20 de junho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara, deliberou por unanimidade, 

dar continuidade ao Programa Entrelaçar e prorrogar o Protocolo por mais um ano, de acordo com a cláusula 

sétima do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 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 18 dias do mês de agosto de 2022. 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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