
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 106 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/29  

 
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 novembro 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 Lei das Finanças Locais – Participação Variável no IRS e Imposto Municipal Sobre Imóveis – Fixação da taxa a 
cobrar no ano de 2023 – Proposta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 Festa de Natal e oferta de Cabazes de Natal – 2022 - Proposta; ---------------------------------------------------------------  
1.5 Revisão/Elaboração do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Aljezur; -------------------------------------  
1.6 Minuta de Protocolo a estabelecer entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e o Município de Aljezur – Condições de Contratação e 
Funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente - Proposta; ------------------------------------------------------------  
1.7 Ata referente à alienação de viaturas usadas - Hasta pública nº 2/2022; ----------------------------------------------------  
1.8 Proposta de hasta pública nº 3/2022 - Alienação de uma viatura usada; ----------------------------------------------------  
1.9 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.9.1 Casa da Criança de Aljezur – Creche de Aljezur – Pedido de apoio – Mês de novembro; -----------------------------  
1.9.2 Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata – Projeto de Lei – fim da obrigatoriedade de instalação de 
rede de gás em habitação própria; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.9.3 Alto Comissariado para as Migrações – Apresentação de cumprimentos do novo Diretor Executivo do Ponto 
de Contacto para o Emigrante – Programa Regressar; --------------------------------------------------------------------------------  
1.9.4 Secretário de Estado da Cultura – Aceitação e agradecimento ao convite para visita ao concelho; ----------------  
1.9.5 Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur - Vasco Marreiros ao terminar 
funções enquanto Presidente daquela Associação, agradece toda a colaboração prestada por parte do Município 
de Aljezur; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.9.6 Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio para pagamento do empréstimo referente à ULDM – Mês de 
novembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.10 ÁGUAS E SANEAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.10.1 Anthony Mathew Nicholls – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – Setor J 158 – 
Aljezur; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.10.2 Yvonne Monique Jansse – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – Setor M 17 – 
Aljezur – Mês de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.10.3 Yvonne Monique Jansse – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – Setor M 17 – 
Aljezur – Mês de outubro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.10.4 Margaret Rose Hollis – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – Setor G 85 – Aljezur 
– Mês de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.10.5 Margaret Rose Hollis – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – Setor G 85 – Aljezur 
– Mês de outubro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Consolidação de mobilidade – Artur Jorge de Oliveira Pacheco; ---------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE  ----------------------  
1. OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Sistema de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve: Ponto de Entrega de Vale dos Polvos – 
Contrato de cedência de Infraestruturas Municipais; ----------------------------------------------------------------------------------  
2. AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Associação Vita Nativa – Conservação do Ambiente – Renovação do Protocolo referente ao Projeto 
“Alojamento Local para Aves”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Processo de Concurso – Concessão e Exploração de Quiosques – Praia de Odeceixe; -----------------------------------  
1.2 Redução dos Valores a serem pagos pelos participantes no Festival da Batata Doce – Ratificação; 
1.3 Festa de Natal da AMAL – Oferta de Cabazes de Natal, com produtos locais – Proposta; -------------------------------  
2. HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Desistência do Lote 11 do Loteamento Municipal dos Malhadais – 3ª. Fase; -----------------------------------------------  
2.2 José Francisco de Novais Rosa – Arrendamento de habitações – Valor das rendas; --------------------------------------  
3. AÇÃO SOCIAL  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Associação Dignitude – Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento - Segunda Adenda ao Protocolo; ----  
3.2 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento – Processo de Ação Social GAS 110; -------------------------------  
3.3 Sociedade de S. Vicente de Paulo – Conferência da Nossa Senhora d`Alva – Pedido de apoio – Cabazes de 
Natal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.4 Ação Social Escolar – Atribuição de escalões; ---------------------------------------------------------------------------------------  
4. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 Juventude Clube Aljezurense – Moto-Ratos – Pedido de apoio para aquisição de chocolates – Natal 2022; -------  
4.2 Grupo Desportivo Odeceixense – Reapreciação de candidatura; --------------------------------------------------------------  
5. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.1 Jantar convívio de receção aos Professores do Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso – Aljezur – 
Ano Letivo 2022/2023 – Proposta – Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
   

Período Antes da Ordem do Dia 
ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Não se verificou qualquer intervenção, neste ponto da 
Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ordem do Dia 
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ----------------------------------  
UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 
Despachos do Senhor Presidente exarados na vigésima nona alteração ao Orçamento da Despesa de 2022, e 
vigésima nona Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI e AMR), para o ano dois de 2022.  ----------------  
UM PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: - Não foi apresentada legislação, neste ponto da ordem de trabalhos. --------------  
UM PONTO TRÊS – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS E IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA TAXA A COBRAR NO ANO DE 2023 – PROPOSTA: - Assunto retirado da Ordem do Dia. ----  
Saída do Senhor Vereador Manuel Marreiros, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer: - o Senhor Vereador 
Manuel Marreiros ausentou-se da sala, não participando na discussão do seguinte assunto.  -----------------------------  
UM PONTO QUATRO – FESTA DE NATAL E OFERTA DE CABAZES DE NATAL – 2022 – PROPOSTA: – Pelo Senhor 
Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta nº 66/2022, que a seguir se transcreve: --------------------------------   
PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“FESTA DE NATAL E CABAZ DE NATAL 2022”  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Privados do natural e saudável convívio de Natal, devido ao estado de Pandemia, num período em que fomos 
privados das liberdades básicas do convívio social, em que nos foi imposto o cumprimento de um distanciamento 
social, de regras rígidas, mas eficazes no combate a proliferação dos efeitos motivados pela pandemia do Covid 



19, chegou o momento de reverter esta situação de reforçar os laços do convívio fraterno, do sentimento de 
proximidade entre colegas, tão próprio da época. -------------------------------------------------------------------------------------  
Chegada mais uma época natalícia, uma época de confraternização familiar, que nos leva a reunir as pessoas que 
fazem parte da nossa família.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Autarquia de Aljezur é seguramente uma “grande família”, onde todos os dias centenas de pessoas trabalham, 
dando o seu melhor, para que se possa dar e responder aos desafios, de servir todo um conjunto de serviços no 
município, como Aljezur.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim sendo, no âmbito das Competências e Atribuições, proponho:  -----------------------------------------------------------  
- que no dia 16 de dezembro, pelas 19.30h, seja realizado um convívio/jantar de Natal, com todos os 
colaboradores (os trabalhadores do Município de Aljezur, os trabalhadores ao abrigo dos programas do IEFP, 
PROTEL e os sapadores da Associação Terras do Infante ao serviço no concelho), assim como aos membros do 
executivo, num valor máximo por pessoa de €55,00 (cinquenta e cinco euros), mais IVA.”  --------------------------------  
- a aquisição para oferta aos colaboradores, (os trabalhadores do Município de Aljezur, os trabalhadores ao abrigo 
dos Programas Ocupacionais do IEFP, PROTEL e os sapadores da Associação Terras do Infante ao serviço no 
concelho), assim como aos membros do executivo, de um cabaz de natal composto por vários produtos 
alimentares típicos da ceia de natal tais como: Bacalhau, azeite, entre outros num valor máximo de €40,00 
(quarenta euros), acrescidos de IVA;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- a oferta aos colaboradores, (os trabalhadores do Município de Aljezur, os trabalhadores ao abrigo dos 
Programas Ocupacionais do IEFP, PROTEL e os sapadores da Associação Terras do Infante ao serviço no concelho), 
assim como aos membros do executivo, de um saco de batata doce de Aljezur com 5 Kg, até ao valor máximo de 
€8,50 (oito euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA a ser adquirido à Associação de Produtores de Batata 
Doce de Aljezur.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Seja contratada animação para a Festa.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  
Entrada do Senhor Vereador Manuel Marreiros, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer: - O Senhor 
Vereador regressou à sala, passando de imediato a participar na reunião. ------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – REVISÃO/ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE 
ALJEZUR: - Face ao teor constante na informação número 14721, datada de 03 de outubro do corrente ano, do 
Serviço Municipal de Proteção Civil, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a Proposta de Revisão do 
Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Aljezur a consulta pública pelo período de 30 dias, nos termos 
do número 8 e 9 do artigo 7º da Resolução número 30/2015, de 07 de maio, da Comissão Nacional de Proteção 
Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS – MINUTA DE PROTOCOLO A ESTABELECER ENTRE A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA 
E PROTEÇÃO CIVIL, A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR E O MUNICÍPIO 
DE ALJEZUR – CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO 
PERMANENTE – PROPOSTA: - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta nº 68/2022, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Protocolo entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Município de Aljezur e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur para as “Condições de Contratação e Funcionamento das 
Equipas de Intervenção Permanente” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo a que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O nº 5 do Artigo 17º do Decreto-Lei nº 247/2007, de 27 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 
248/2012, de 21 de novembro, prevê que, nos municípios em que se justifique, os corpos de bombeiros 
voluntários ou mistos detidos pelas associações humanitárias de bombeiros podem dispor de equipas de 
intervenção permanente (EIP), cuja composição e funcionamento é definida pela Portaria nº 322/2021, de 29 de 
dezembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito do objetivo “melhorar a eficiência da proteção civil e as condições de prevenção e socorro” do 
Programa do XXI Governo Constitucional, que o Município de Aljezur subscreve, prevê-se a melhoria da eficiência 
da proteção civil e das condições de proteção e socorro face a acidentes e catástrofes, designadamente na 
valorização das associações e dos corpos de bombeiros, enquanto pilares do sistema de proteção e socorro, 
através do reforço de incentivos ao voluntariado e apoio ao funcionamento e ao equipamento. -------------------------  
É neste domínio que se valoriza e reforça a profissionalização com a criação das Equipas de Intervenção 
Permanente, garantindo a prontidão na resposta às ocorrências de socorro às populações e defesa dos seus bens;  



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Município de Aljezur comparticipam em partes iguais 
nos custos decorrentes da remuneração dos elementos da EIP, atribuindo à AHBV Aljezur, mensalmente e a título 
de subsidio o respetivo valor, bem como os demais encargos relativos ao regime de segurança social e seguro de 
acidentes de trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando ainda que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por Despacho da Senhora Secretária de Estado da Proteção Civil de 13/05/2022 foi fixado o número de Equipas 
de Intervenção Permanente (EIP) a constituir no 2º semestre de 2022, tendo sido autorizadas a constituição de 51 
equipas a 29 de junho e posteriormente a criação de mais 14 novas equipas relativas a manifestações de 
interesse dos Corpos de Bombeiros; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No que concerne ao Algarve, foram aprovadas as candidaturas para a instalação das 3ª EIP em falta na região, 
nomeadamente nos Corpos de Bombeiros de Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, S.B. de Alportel e Vila do Bispo; ---  
Atualmente o Corpo de Bombeiros de Aljezur tem operacionalizadas 2 Equipas de Intervenção Permanente, 
instaladas em 2013 e 2022. A instalação da 3ª equipa irá permitir um reforço efetivo, permanente e profissional 
nas operações de proteção e socorro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O custo estimado a suportar pelo Município de Aljezur no ano de 2023 com a operacionalização da 3ª EIP no CB 
de Aljezur é de 40.400,00 € (quarenta mil e quatrocentos euros), correspondente a 50% dos encargos. ---------------  
O Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, propõe a aprovação do protocolo entre a Autoridade  
Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Município de Aljezur e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur para as “Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas de Intervenção 
Permanente”, cuja minuta se anexa e permite a instalação da 3ª EIP no Corpo de Bombeiros de Aljezur.” ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE – ATA REFERENTE À ALIENAÇÃO DE VIATURAS USADAS - HASTA PÚBLICA Nº 2/2022: - A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar a Ata de Arrematação, referente à 
alienação em Hasta Pública nº 2/2022, de viaturas usadas, realizada no dia 18 de outubro do corrente ano. ---------  
UM PONTO OITO – PROPOSTA DE HASTA PÚBLICA Nº 3/2022 - ALIENAÇÃO DE UMA VIATURA USADA: - Pelo 
Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta nº 71/2022, que a seguir se transcreve:  --------------  
“PROPOSTA  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HASTA PÚBLICA Nº 03/2022 – ALIENAÇÃO DE UMA VIATURA USADA ----------------------------------------------------------  
1 – Entidade alienante -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Município de Aljezur, com sede na Rua Capitão Salgueiro Maia, 8670-051 Aljezur, com o número de identificação 
de pessoa coletiva 505932512 e com contato telefónico 282990010. ------------------------------------------------------------  
2 – Objeto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando que a viatura pesada MAN com a matrícula 76-89-ZG não foi alvo de licitações no ato público 
realizado a 18 de outubro de 2022, propõe-se que a mesma seja alvo de nova Hasta Pública. 
Assim, constitui objeto da presente Hasta Pública, a alienação de uma viatura usada por não assegurar condições 
para o serviço, nomeadamente, a viatura pesada MAN 76-89-ZG, tendo por base o Regulamento Municipal do 
Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3 – Local e horário para o Ato Público -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O ato público realizar-se-á no dia 29 de novembro de 2022, pelas 10h30min, junto aos Armazéns Municipais, sito 
na Rua da Cooperativa – Igreja Nova, Aljezur.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
4 – Esclarecimentos/agendamentos de visita --------------------------------------------------------------------------------------------  
Os interessados podem requerer uma visita aos locais onde se encontram depositados os bens, para efeitos de 
verificação dos mesmos, por via de contacto com o Serviço de Património, mediante marcação prévia através do 
telefone 282243310 ou 282240509, durante o horário de expediente do Município (dias uteis das 9h às 15h30). ---  
A visita a requerer nos termos do ponto anterior, mediante disponibilidade dos serviços, pode ser realizada até ao 
dia anterior ao da sessão da hasta pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
5 – Caraterísticas dos lotes a arrematar  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O ato público de arrematação será feito de acordo com o seguinte: --------------------------------------------------------------  
Lote: UM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estado: VIATURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ano: 2004  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Matrícula: 76-89-ZG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Marca: MAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Modelo: 18.410 HOCL E3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Categoria: Pesado de passageiros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Preço Base de Licitação: Quatro mil euros (€4.000,00) -------------------------------------------------------------------------------  
6 – Condições de admissão à Hasta Pública  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Apenas se podem habilitar ao lote 1 do presente ato público, na qualidade de proponentes, em nome 
individual ou coletivo legalmente constituídos e habilitados, nos mesmos termos, com poderes bastantes para 
arrematar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Todos habilitados devem comparecer no local devidamente identificados ou fazerem-se representar por 
procurador devidamente habilitado para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------   
7 – Critérios do Ato Público -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Após início do ato, os interessados poderão licitar verbalmente, cada lote, sendo o valor mínimo de licitação 
para cada lote de 10,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) O lote será arrematado a quem oferecer maior lanço; ----------------------------------------------------------------------------  
c) Após arrematação do lote 1, e entrega do valor total licitado, será entregue ao adquirente o livrete, registo de 
propriedade da viatura e requerimento de registo automóvel para que possam proceder à alteração de 
propriedade da viatura; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Os arrematantes dispõem de 5 dias após a arrematação dos bens, para apresentar os documentos 
comprovativos de que se encontram em situação regularizada perante o estado Português em sede de 
contribuições e impostos, bem como relativamente à situação contributiva para com a segurança social; ------------  
e) A não apresentação dos documentos supramencionados implica a revogação da arrematação bem como a 
perda das importâncias já pagas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) Não serão admitidas quaisquer reclamações sobre o estado dos bens e eventuais defeitos. ----------------------------  
8 – Prazos de pagamento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) O arrematante dispõe de 24h, após o ato público, para entregar 50% do valor que licitado, e o remanescente 
deverá ser pago nos 10 dias uteis subsequentes à data de homologação da ata de arrematação para o lote; ---------  
b) O pagamento será efetuado na Tesouraria da Câmara Municipal de Aljezur. -----------------------------------------------  
9 – Modo de levantamento dos bens  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Para o lote 1, o adquirente deverá levantar a viatura usada nos 10 dias úteis subsequentes à data de 
homologação da ata de arrematação, após efetuado o total pagamento correspondente ao lote e apresentação 
de documento comprovativo de entrega de declaração de registo de propriedade nos Serviços de Registo 
Automóvel; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) O não cumprimento das condições de aquisição, implica para o adquirente a perda de quaisquer direitos sobre 
o bem, bem como das importâncias já pagas; -------------------------------------------------------------------------------------------  
c) O aquirente dos bens deverá possuir mão de obra e viaturas de recolha e transporte dos bens adquiridos do 
local atual até ao seu destino final; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Cabe ao adquirente dos bens a responsabilidade de descaracterizar devidamente as viaturas, sendo condição 
necessária para levantamento da mesma.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ------------------------------------------------------------    
UM PONTO NOVE – CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO NOVE PONTO UM – CASA DA CRIANÇA DE ALJEZUR – CRECHE DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO – 
MÊS DE NOVEMBRO: - Foi apresentado o e-mail registado no sistema informático MGD sob o número 14985, em 
04 de novembro de 2022, da Casa da Criança do Rogil, em que de acordo com o Protocolo celebrado em 09 de 
junho de 2016 e Adenda em 02 de dezembro 2016, entre a Casa da Criança e o Município, solicita o pagamento 
na importância de dois mil cento e vinte e nove euros e sessenta e um cêntimos, referente à comparticipação 
financeira do mês de novembro de 2022, bem como, o valor de oitocentos e quarenta e cinco euros e sessenta 
cêntimos, referente ao pagamento de retroativos de janeiro a outubro de 2022, relativo às oito crianças não 
comparticipadas pela Segurança Social, conforme o aumento de comparticipação no Biénio 2021-2022. --------------  
Não obstante não haver verba dotada em Orçamento, suficiente para suportar a despesa, conforme informação 
do Serviço de Gestão Financeira, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder ao pagamento na importância de dois mil cento e vinte e nove euros e sessenta e um 
cêntimos, referente à comparticipação financeira do mês de novembro de 2022, e a importância de oitocentos e 
quarenta e cinco euros e sessenta cêntimos, referente ao pagamento de retroativos de janeiro a outubro de 
2022, de acordo com a Portaria nº 183/2022 de 15 de julho, e do referido Protocolo.  --------------------------------------  
UM PONTO NOVE PONTO DOIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – PROJETO DE LEI – 
FIM DA OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS EM HABITAÇÃO PRÓPRIA: - Foi apresentado o e-
mail registado no sistema informático MGD sob o número 14067, em 19 de outubro de 2022, do Grupo 



Parlamentar – PSD, enviando para conhecimento o Projeto de Lei nº 330/XV/1ª, relativo ao “Fim da 
obrigatoriedade de instalação de rede de gás em habitação própria”. -----------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO NOVE PONTO TRÊS – ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES – APRESENTAÇÃO DE 
CUMPRIMENTOS DO NOVO DIRETOR EXECUTIVO DO PONTO DE CONTACTO PARA O EMIGRANTE – PROGRAMA 
REGRESSAR: - Foi apresentado o e-mail registado no sistema informático MGD sob o número 14032, em 18 de 
outubro de 2022, do Diretor Executivo do Ponto de Contacto para o Regresso do Emigrante - Programa Regressar, 
em que informa que assumiu recentemente as funções de Diretor Executivo do Programa Regressar, e 
disponibiliza-se para esclarecimento de quaisquer dúvidas relacionadas com o referido Programa. ---------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO NOVE PONTO QUATRO – SECRETÁRIA DE ESTADO DA CULTURA – ACEITAÇÃO E AGRADECIMENTO 
AO CONVITE PARA VISITA AO CONCELHO: - Foi apresentada a carta registada no sistema informático MGD sob o 
número 14918, em 03 de novembro de 2022, da Senhora Secretária de Estado da Cultura, Dra. Isabel Cordeiro, 
agradecendo o convite para visitar o Município de Aljezur, e comunica que irá ser agendada a sua visita ao 
Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO NOVE PONTO CINCO – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE 
ALJEZUR – VASCO MARREIROS AO TERMINAR FUNÇÕES ENQUANTO PRESIDENTE DAQUELA ASSOCIAÇÃO, 
AGRADECE TODA A COLABORAÇÃO PRESTADA POR PARTE DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: - Foi apresentado o 
ofício número 054/2022 enviado por email e registado no sistema informático MGD sob o número 14846, em 02 
de novembro de 2022, da Associação de Defesa do Património Histórico de Aljezur, em que o Senhor Vasco 
Marreiros atual Presidente da Direção, agradece ao executivo do Município toda a colaboração prestada ao longo 
dos 10 anos em que exerceu as suas funções de Presidente da Associação. ----------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO NOVE PONTO SEIS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DO 
EMPRÉSTIMO REFERENTE À ULDM – MÊS DE NOVEMBRO: - Foi apresentado o ofício número 104/2022, 
remetido por email e registado no sistema informático MGD sob o número 15424, em 11 de novembro 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 cento e três euros e oitenta e cinco cêntimos, relativa ao mês 
de novembro 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 cento e três 
euros e oitenta e cinco cêntimos, no cumprimento do previsto no Protocolo.  
UM PONTO DEZ – ÁGUAS E SANEAMENTO----------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DEZ PONTO UM – ANTHONY MATHEW NICHOLLS – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR J 158 – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento de Anthony Matthew 
Nicholls, registado no sistema informático MGD sob o número 13969, em 18 de outubro de 2022, solicitando que 
lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de água do mês de 
outubro de 2022, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água. ------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 16589, datada de 04 de novembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos – Seção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar a emissão de nota de crédito no montante total de mil seiscentos e oitenta e quatro euros e setenta e 
sete cêntimos, sendo o valor de mil quinhentos e catorze euros e quarenta e sete cêntimos referente a consumo 
de água; de IVA, noventa euros e oitenta e sete cêntimos e de resíduos sólidos variável setenta e nove euros e 
quarenta e três cêntimos, relativamente ao processamento de outubro de 2022, nos termos do n.º 5, do Artigo 
64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  -----------------------------------------  
UM PONTO DEZ PONTO DOIS – YVONNE MONIQUE JANSSE – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR M 17 – ALJEZUR – MÊS DE SETEMBRO: - Foi apresentado o requerimento de 
Yvonne Monique Jansse, registado no sistema informático MGD sob o número 14091, em 19 de outubro de 2022, 
solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de 
água do mês de setembro do corrente ano, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  -  



Face ao teor constante na informação número 16771, datada de 08 de novembro de 2022, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, autorizar a emissão de nota de crédito no montante total de mil cento e oitenta e um euros e 
sessenta e quatro cêntimos, sendo o valor de mil e cinquenta e nove euros e setenta e três cêntimos, referente a 
consumo de água; de IVA, sessenta e três euros e cinquenta e oito cêntimos e de resíduos sólidos variável, 
cinquenta e oito euros e trinta e três cêntimos, referente ao processamento do mês de setembro de 2022, nos 
termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  ------  
UM PONTO DEZ PONTO TRÊS – YVONNE MONIQUE JANSSE – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR M 17 – ALJEZUR – MÊS DE OUTUBRO: - Foi apresentado o requerimento de 
Yvonne Monique Jansse, registado no sistema informático MGD sob o número 15002 em 04 de novembro de 
2022, solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao 
consumo de água do mês de outubro de 2022, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de 
água. ---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 16776, datada de 08 de novembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos – Seção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar a emissão de nota de crédito no montante total de quatrocentos e quarenta e quatro euros e oitenta e 
nove cêntimos, sendo o valor de trezentos e noventa e cinco euros e onze cêntimos referente a consumo de 
água; de IVA, vinte e três euros e setenta e um cêntimos e de resíduos sólidos variável vinte e seis euros e sete 
cêntimos, relativamente ao processamento de outubro de 2022, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do 
artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  --------------------------------------------------------------  
UM PONTO DEZ PONTO QUATRO – MARGARET ROSE HOLLIS – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR G 85 – ALJEZUR – MÊS DE SETEMBRO: - Foi apresentado o requerimento de 
Margaret Rose Hollis, registado no sistema informático MGD sob o número 14171, em 20 de outubro de 2022, 
solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de 
água do mês de setembro de 2022, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água. ---- --------  
Face ao teor constante na informação número 16734, datada de 07 de novembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos – Seção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar a restituição no montante total de quinhentos e cinquenta e sete euros e quarenta e sete cêntimos, 
sendo o valor de quatrocentos e noventa e quatro euros e vinte e dois cêntimos referente a consumo de água; de 
IVA, vinte e nove euros e sessenta e cinco cêntimos e de resíduos sólidos variável trinta e três euros e sessenta 
cêntimos, relativamente ao processamento de setembro de 2022, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do 
artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  --------------------------------------------------------------  
UM PONTO DEZ PONTO CINCO – MARGARET ROSE HOLLIS – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR G 85 – ALJEZUR – MÊS DE OUTUBRO: - Foi apresentado o requerimento de 
Margaret Rose Hollis, registado no sistema informático MGD sob o número 14177, em 20 de outubro de 2022, 
solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de 
água do mês de outubro de 2022, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água. ---- ----------  
Face ao teor constante na informação número 16739, datada de 07 de novembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos – Seção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar a emissão de nota de crédito no montante total de trezentos e cinquenta euros e setenta e seis 
cêntimos, sendo o valor de trezentos e sete euros e sessenta e seis cêntimos referente a consumo de água; de 
IVA, dezoito euros e quarenta e seis cêntimos e de resíduos sólidos variável vinte e quatro euros e sessenta e 
quatro cêntimos, relativamente ao processamento de outubro de 2022, 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 16 de 
novembro de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um 
saldo de cinco milhões oitocentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e quatro euros e quarenta e nove 
cêntimos, e em Operações não Orçamentais, um saldo de cento e sete mil duzentos e noventa e três euros e 
setenta e um cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE – ARTUR JORGE DE OLIVEIRA PACHECO: - No âmbito do 
teor constante na informação número 15597, datada de 17 de outubro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a consolidação da mobilidade do 



trabalhador, Artur Jorge Pacheco de Oliveira, na categoria de Assistente Operacional, com efeitos a 01 de 
novembro de 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE  ----------------------  
UM – OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DO ALGARVE: PONTO DE 
ENTREGA DE VALE DOS POLVOS – CONTRATO DE CEDÊNCIA DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS: - No 
seguimento da deliberação tomada em reunião do Executivo realizada em 17 de agosto de 2021, em que foi 
aprovada a Minuta do Contrato de Cedência de Infraestruturas Municipais, a celebrar com Águas do Algarve, SA, 
referente ao Sistema de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve – Ponto de Entrega de Vale dos 
Polvos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Cedência de Infraestruturas Municipais, 
enviado por email e registado no sistema informático MGD, sob o número 9648, em 25 de julho do corrente ano, 
cujo documento depois de rubricado fica anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------  
DOIS – AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ASSOCIAÇÃO VITA NATIVA – CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE – RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO 
REFERENTE AO PROJETO “ALOJAMENTO LOCAL PARA AVES”: - No âmbito da informação número 11203, datada 
de 28 de julho de 2022, da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
renovar o Protocolo com a Associação Vita Nativa – Conservação do Ambiente, pelo valor de mil trezentos e 
quarenta euros, referente ao projeto “Alojamento Local para Aves”, considerando a opção 2, que contempla duas 
visitas por ano às 29 caixas-ninho e inclui visitas realizadas por dois técnicos, a primeira, realizada na época de 
reprodução (verificar quais as caixas-ninho que estão a ser ocupadas e por que espécies), a segunda, realizada no 
final da época de reprodução (limpeza e manutenção das caixas-ninho), relatório final com a taxa de ocupação e 
espécies que ocuparam as caixas-ninho, envio de fotografias com as espécies que ocuparam as caixas-ninho e a 
elaboração de duas atividades (workshops de construção de caixas-ninho), pelo período de 1 ano, com inicio a 01 
de janeiro e término a 31 de dezembro de 2023. ---------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – PROCESSO DE CONCURSO – CONCESSÃO E EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUES – PRAIA DE 
ODECEIXE: - Foi presente os documentos referente aos processos de concurso para a concessão e exploração dos 
Quiosques na Praia de Odeceixe, os quais a Câmara analisou e recolheu contributos e sugestões, tendo ficado 
acordado o envio por parte dos Senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, o envio dos 
respetivos contributos e sugestões, para posterior análise e aprovação em próxima reunião do executivo. -----------  
UM PONTO DOIS – REDUÇÃO DOS VALORES A SEREM PAGOS PELOS PARTICIPANTES NO FESTIVAL DA BATATA 
DOCE – RATIFICAÇÃO: - No âmbito do teor constante na informação número 17053, datada de 10 de novembro 
de 2022, do Senhor Vereador António Carvalho, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Vereador, efetuado no dia 11 de novembro de 2022, na aplicação informática MGD, o qual autorizou a 
redução de valores a serem pagos pelos participantes no Festival da Batata Doce – 2022. ---------------------------------  
Saída do Senhor Vereador Manuel Marreiros, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer: - o Senhor Vereador 
Manuel Marreiros ausentou-se da sala, não participando na discussão do seguinte assunto.  -----------------------------  
UM PONTO TRÊS – FESTA DE NATAL DA AMAL – OFERTA DE CABAZES DE NATAL, COM PRODUTOS LOCAIS – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta número 70/2022, que a seguir se 
transcreve:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Festa de Natal da AMAL – Oferta de Cabazes”  ---------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito da realização da Festa de Natal da AMAL, onde cada Município contribui com produtos locais, para 
integrar os Cabazes de Natal, a oferecer aos funcionários da AMAL e membros do Conselho Intermunicipal. 
Proponho que a Câmara Municipal de Aljezur, adquira 100 sacos de batata doce à Associação de Produtores de 
Batata Doce, bem como 100 pacotes de Amendoim aos produtores locais, de maneira a promover os nossos 
melhores produtos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  
Entrada do Senhor Vereador Manuel Marreiros, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer: - O Senhor 
Vereador regressou à sala, passando de imediato a participar na reunião. ------------------------------------------------------  
DOIS – HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – DESISTÊNCIA DO LOTE 11 DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DOS MALHADAIS – 3ª. FASE: - 
Assunto retirado da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  



DOIS PONTO DOIS – JOSÉ FRANCISCO DE NOVAIS ROSA – ARRENDAMENTO DE HABITAÇÕES – VALOR DAS 
RENDAS: - No seguimento da deliberação tomada em reunião do executivo realizada em 20 de outubro do 
corrente ano, em que foi deliberado aceitar a integração das duas habitações, propriedade de José Francisco 
Novais da Rosa, sitas na Rua da Serra número 13 e número 15, Igreja-Nova, freguesia e concelho de Aljezur, na 
Bolsa Municipal de Alojamento Urgente e Temporário do Município de Aljezur, assim como, solicitar o valor das 
rendas pretendidas para as referidas habitações, sendo que as mesmas, serão atribuídas posteriormente a 
agregados familiares constantes na bolsa de candidatura para habitação social, foi presente o email de José 
Francisco Novais da Rosa, registado no MGD sob o número 15579, em 15 de novembro do corrente ano, em que 
informa os valores das rendas pretendidas para as suas habitações. -------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo 
Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, aceitar os valores propostos para arrendamento das referidas 
habitações, bem como celebrar o respetivo contrato de arrendamento, pelo período de três anos. ---------------------  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE – PROGRAMA ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO – 
SEGUNDA ADENDA AO PROTOCOLO: - Assunto retirado da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – PROGRAMA ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO – PROCESSO DE AÇÃO SOCIAL 
GAS 110: - Assunto retirado da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA – 
PEDIDO DE APOIO – CABAZES DE NATAL: - Foi apresentado o ofício remetido por email e registado no sistema 
MGD sob o número 15447, de 14 de novembro de 20221, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, no 
valor de dois mil euros, destinado a apoiar as famílias carenciadas do concelho.  ---------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de dois mil euros, mediante a 
apresentação de relatório final.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO QUATRO – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES: - Face ao teor constante na 
Informação número 17059, datada de 11 de novembro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, e tendo sido presente a listagem dos boletins de 
candidatura ao apoio socioeducativo dos alunos/alunas, do Agrupamento de Escolas de Aljezur - Professora 
Piedade Matoso, para o ano letivo 2022/2023, cujo documento depois de rubricado fica apenso à presente ata, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os escalões aos alunos sustentado na referida informação, e 
conforme abaixo se indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
– É atribuído o escalão A, aos alunos e às alunas pertencentes a agregados familiares integrados no 1.º escalão de 
rendimento para atribuição de abono de família.  -------------------------------------------------------------------------------------  
– É manifestada intenção de atribuir o escalão B, aos alunos e às alunas pertencentes a agregados familiares 
integrados no 2.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família.  -----------------------------------------------  
Foi ainda deliberado, por unanimidade, comunicar aos encarregados de educação dos alunos a que foram 
atribuídos o escalão B, que poderão pronunciar-se por escrito, no prazo de 10 dias, após a receção da 
comunicação, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo.  -----------------------------------  
QUATRO – ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO UM – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – MOTO-RATOS – PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE 
CHOCOLATES – NATAL 2022: - Foi apresentada a carta da Comissão do Motociclismo do Juventude Clube 
Aljezurense – Moto – Ratos, registada no sistema informático MGD sob o número 14921, de 03 de novembro de 
2022, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, no valor de trezentos e nove euros e noventa e seis 
cêntimos, destinado à aquisição de chocolates, para distribuir pelas crianças das escolas do concelho.  ---------------  
 A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir setecentos e vinte chocolates, pelo valor de trezentos e nove 
euros e noventa e seis cêntimos, com IVA incluído à taxa legal em vigor, à Empresa Ilídio Fragoso & Filhos, Lda, 
destinados a oferta ao Juventude Clube Aljezurense – Secção de Motociclismo, para distribuir pelas crianças das 
escolas do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO DOIS – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – REAPRECIAÇÃO DE CANDIDATURA: - Foi apresentado o 
email registado no sistema informático MGD sob o número 15487, em 14 de novembro de 2022, do Grupo 
Desportivo Odeceixense, em que solicita a reapreciação da candidatura ao Apoio ao Associativismo, referente à 
Requalificação do Edifício e do Espaço envolvente do Edifício Sede do Grupo Desportivo Odeceixense, no valor 
total de vinte e três mil trezentos e dezanove euros, tendo sido aprovado pelo Instituto Português do Desporto e 
da Juventude o apoio no valor de onze mil e quinhentos euros. -------------------------------------------------------------------  
Não obstante não haver verba dotada em Orçamento, suficiente para suportar a despesa, conforme informação 
do Serviço de Gestão Financeira, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de onze mil oitocentos e dezanove euros, destinado à 
Requalificação do Edifício e do Espaço envolvente do Edifício Sede do Grupo Desportivo Odeceixense. ----------------  
CINCO – EDUCAÇÃO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO PONTO UM – JANTAR CONVÍVIO DE RECEÇÃO AOS PROFESSORES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
PROFESSORA PIEDADE MATOSO – ALJEZUR – ANO LETIVO 2022/2023 – PROPOSTA – RATIFICAÇÃO: - Pela 
Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta número 69/2022, que a seguir se transcreve: -----------  
“PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jantar convívio de receção aos professores do Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso, Aljezur – 
ano letivo 2022/2023 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A importância da educação é indiscutível na transformação e desenvolvimento da sociedade, pois é através da 
educação que as crianças e jovens se preparam para os desafios do futuro, constituindo-se como um dos 
principais objetivos estratégicos do Município. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Ao nível da educação a escola desempenha um papel fulcral ao fornecer um horizonte amplo no qual a criança e 
os jovens inscrevem a sua vida, sendo os docentes os pilares principais do processo ensino – aprendizagem. --------  
A 01 de abril de 2022 o Município de Aljezur assumiu a transferência de competências no âmbito da educação, 
prevista no Decreto Lei 21/2019 de 30 de janeiro, reafirmando e aprofundando, também, o compromisso com 
toda a comunidade escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como forma de realçar a importância da classe profissional dos docentes, proponho que o Município de Aljezur, 
retomando uma prática habitual do período pré-pandemia COVID 19, realizar um jantar convívio de receção aos 
docentes do Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso. ---------------------------------------------------------------  
Sendo uma oportunidade de convívio entre os vários agentes da comunidade educativa e uma oportunidade não 
formal de desenvolvimento de práticas colaborativas, o convite é alargado aos/às conselheiros/conselheiras do 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas PPM e do Conselho Municipal de Educação. ----------------------------------  
O jantar convívio irá realizar-se no Clube de Caça e Pesca e terá um custo até mil e oitocentos euros, composto 
por entrada, sopa, prato principal, sobremesa e bebidas, com animação musical.” -------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e ratificar o despacho do Senhor Presidente 
da Câmara, produzido na informação número 17299, efetuado no dia 16 de novembro, no movimento 4, o qual 
autorizou a presente despesa nos termos do regime jurídico das Autarquias locais, com adoção do procedimento 
por Ajuste Direto, regime simplificado, previsto no artigo 128.º do Código dos Contratos Públicos com adjudicação 
à Entidade Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur, pelo valor de mil quinhentos e noventa e dois euros e 
noventa e dois cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------  
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Usou da palavra o Doutor João Leandro, na qualidade de 
representante do Dr. Branco Ferreira, solicitando esclarecimentos relativamente a reclamação que apresentou 
em 19 de outubro do corrente ano, a qual se refere à titularidade dos terrenos onde se encontram situados os 
Quiosques na Praia de Odeceixe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente tomou boa nota e informou que dentro em breve dará resposta ao solicitado.--------------------  
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 treze horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, Maria do 
Carmo Candeias Ferreira, Técnica Superior, designada para o efeito, a redigi e subscrevo. ---------------------------------  
 

Paços do Concelho de Aljezur, aos 17 dias do mês de novembro de 2022. 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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