
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 119 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/34  

 

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 15 de dezembro 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 José Francisco de Novais Rosa – Arrendamento de habitações – Minutas de Contrato; ---------------------------------  

1.4 Código de Boa Conduta para a prevenção e Combate ao Assédio no trabalho do Município de Aljezur; -----------  

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

1.5.1 Sociedade de Revisores Oficiais de Contas – Parecer semestral 2022; -----------------------------------------------------  

1.5.2 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve – Plano Ferroviário Nacional e Plano de 

Recuperação e Resiliência; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

1.1 Natércia Marreiros de Oliveira Pacheco Custódio – Pedido de certidão de destaque de uma parcela de terreno 

– Prédio rústico sito em Picão – Aljezur; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 Robbert Christiaan Van Oppenraaij e Eline Louise Theodora Meijer – Pedido de certidão de compropriedade – 

Prédio misto sito em Casa Nova dos Cascalhos – Rogil; -------------------------------------------------------------------------------  

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 Pedido de Alteração de Titularidade da Loja nº. 2, do Mercado Municipal de Odeceixe; -------------------------------  

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

2.1 Arrendamento apoiado – Rendas em atraso – GAS 1; ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

3. CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 Lavrar o Mar – Cooperativa Cultural, CRL – Minuta de Protocolo; -------------------------------------------------------------  



3.2 ACTA – Vamos Apanhar o Teatro em Aljezur 2023; -------------------------------------------------------------------------------  

4. ASSOCIATIVISMO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1 Associação dos Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina – Pedido de apoio; -----------------------------  

4.2 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Pedido de apoio extraordinário;  -----------------  

4.3 Associação de Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina – Entrega da arrecadação de pescadores 

nº 21; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.4 Associação de Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina – Pedido de arrecadação de pescadores; -  

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 

Despachos do Senhor Presidente exarados na trigésima, trigésima primeira e trigésima segunda alteração ao 

Orçamento da Despesa de 2022, e na trigésima, trigésima primeira e trigésima segunda, Modificação às Grandes 

Opções do Plano – GOP (PPI e AMR), para o ano dois de 2022.  --------------------------------------------------------------------  

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

DECRETO-LEI N.º 78/2022 – Diário da República n.º 214/2022, Série I de 2022-11-07, Presidência do Conselho de 

Ministros, Altera a Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, que aprova medidas especiais de contratação pública, o Código 

dos Contratos Públicos e o Decreto-Lei n.º 60/2018, de 3 de agosto, que procede à simplificação de 

procedimentos administrativos necessários à prossecução de atividades de investigação e desenvolvimento. -------  

PORTARIA N.º 269/2022 – Diário da República n.º 215/2022, Série I de 2022-11-08, Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social e Saúde, Constitui a Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação do Estatuto do 

Cuidador Informal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PORTARIA N.º 272/2022 – Diário da República n.º 217/2022, Série I de 2022-11-10, Finanças, Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social e Saúde, Define os preços dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas 

respostas de ambulatório e internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. ---------------------  

LEI N.º 21/2022 – Diário da República n.º 223/2022, Série I de 2022-11-18, Assembleia da República, Autoriza o 

Governo a transferir para os municípios uma subvenção adicional específica do Fundo Social Municipal no ano de 

2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 78/2022 – Diário da República n.º 223/2022, Série I de 2022-11-

18, Assembleia da República, Parecer sobre a proposta de diretiva do Conselho que estabelece o sistema de 

exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União 

residentes num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade (reformulação) COM(2021)732 e a proposta 

de diretiva do Conselho que estabelece as regras de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições 

autárquicas dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade 

(reformulação) COM(2021)733. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PORTARIA N.º 280/2022 – Diário da República n.º 223/2022, Série I de 2022-11-18, Presidência do Conselho de 

Ministros e Finanças, Fixa a atualização do subsídio de refeição, a 1 de outubro de 2022, aos trabalhadores da 

Administração Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PORTARIA N.º 284/2022 – Diário da República n.º 229/2022, Série I de 2022-11-28, Economia e Mar, Aprova as 

funcionalidades da «Plataforma de cessação de contratos». ------------------------------------------------------------------------  

PORTARIA N.º 287/2022 – Diário da República n.º 232/2022, Série I de 2022-12-02, Finanças, Aprova a declaração 

modelo 44 e respetivas instruções de preenchimento, para efeitos da comunicação anual de rendas recebidas. ----  

PORTARIA N.º 288/2022 – Diário da República n.º 232/2022, Série I de 2022-12-02, Finanças, Aprova a declaração 

modelo 25 - donativos recebidos e respetivas instruções de preenchimento a utilizar pelas entidades que 

recebam donativos fiscalmente relevantes no âmbito do regime consagrado no EBF. ---------------------------------------  

https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/214-2022-203083710
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/215-2022-203160513
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/217-2022-203283181
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/223-2022-203573371
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/223-2022-203573371
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/223-2022-203573371
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/223-2022-203573371
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/229-2022-203974443
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/232-2022-204234875
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/232-2022-204234875


DECRETO-LEI N.º 84-A/2022 – Diário da República n.º 236/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-12-09, 

Presidência do Conselho de Ministros, Altera o regime de avaliação e gestão do ruído ambiente, transpondo 

diversas diretivas da União Europeia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 123/2022 – Diário da República n.º 239/2022, Série I de 2022-12-

14, Presidência do Conselho de Ministros, Determina a transferência, a partilha e a articulação das atribuições dos 

serviços periféricos da administração direta e indireta do Estado nas comissões de coordenação e 

desenvolvimento regional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DECRETO-LEI N.º 84-E/2022 – Diário da República n.º 239/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-12-14, 

Presidência do Conselho de Ministros, Revê o quadro de transferência de competências, no domínio da saúde, 

para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais. --------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – JOSÉ FRANCISCO DE NOVAIS ROSA – ARRENDAMENTO DE HABITAÇÕES – MINUTAS DE 

CONTRATO: - No seguimento da deliberação tomada em reunião do executivo realizada em 17 de novembro 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, a Câmara deliberou, por maioria, 

com os votos contra dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores 

– Renascer, aprovar as Minutas de Contrato de Arrendamento das referidas habitações, pelo período de três 

anos, no valor mensal de setecentos e noventa euros, e setecentos e quarenta euros, respetivamente, com início 

a 01 de janeiro de 2023 e com o seu termo a 31 de dezembro de 2025, cujos documentos ficam anexos à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO – CÓDIGO DE BOA CONDUTA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO NO 

TRABALHO DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: - Assunto retirado da Ordem do Dia. ------------------------------------------------  

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

UM PONTO CINCO PONTO UM – SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS – PARECER SEMESTRAL 2022: - 

A Câmara Municipal, tomou conhecimento do Parecer do Auditor Externo, Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, Lda, enviado por email e registado no sistema informático MGD sob o número 15492, em 14 de 

novembro do 2022, sobre a Informação Económica e Financeira – 1º Semestre, referente ao exercício do ano de 

2022, e nos termos da alínea d) do número 2 do artigo 77º, da Lei das Finanças Locais, deliberou, por 

unanimidade, remeter o mesmo à Assembleia Municipal para conhecimento.  ------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO PONTO DOIS – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

ALGARVE – PLANO FERROVIÁRIO NACIONAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA: - Foi apresentado o 

email registado no sistema informático MGD sob o número 16445, em 28 de novembro de 2022, da CCDR – 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, em que envia para conhecimento a Proposta 

“Plano Ferroviário Nacional e Plano de Recuperação e Resiliência”, bem como, a Informação da EMPRR - Estrutura 

de Missão “Recuperar Portugal”, relativa à execução e compromisso do Plano de PRR - Recuperação e Resiliência.   

Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 14 de 

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

saldo de cinco milhões cento e trinta e oito mil trezentos e oitenta e sete euros e setenta cêntimos, e em 

Operações não Orçamentais, um saldo de cento e oito mil cento e setenta e seis euros e dezanove cêntimos. ------  

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

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

UM PONTO UM – NATÉRCIA MARREIROS DE OLIVEIRA PACHECO CUSTÓDIO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

DESTAQUE DE UMA PARCELA DE TERRENO – PRÉDIO RÚSTICO SITO EM PICÃO – ALJEZUR: - No seguimento da 

deliberação tomada em reunião do executivo, realizada em 22 de setembro de 2022, em que foi deliberado 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão da requerente, relativamente ao parecer da Câmara Municipal 

sobre o destaque de uma parcela de terreno, de um prédio rústico sito em Picão, com a área total de 217500m2 e 

https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/236-2022-204552599
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/239-2022-204721513
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/239-2022-204721513
https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/239-2022-204734599


sem área coberta,  inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 62 da secção AP, da freguesia e concelho de 

Aljezur e  descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número quinhentos e trinta e oito, e tendo 

decorrido o prazo de audiência prévia sem que a requerente  se tenha pronunciado, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, indeferir o pedido da requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO DOIS – ROBBERT CHRISTIAAN VAN OPPENRAAIJ E ELINE LOUISE THEODORA MEIJER – PEDIDO DE 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – PRÉDIO MISTO SITO EM CASA NOVA DOS CASCALHOS – ROGIL: - Foi 

apresentado o requerimento registado no sistema informático MGD sob o número 14194, em 20 de outubro do 

corrente ano, de Catarina M. Rocha, e na qualidade de advogada de Robbert Christiaan  Van Oppenraaij e Eline 

Louise Theodora Meijer, vem solicitar nos termos do disposto no número 1, do artigo 54º. da Lei número 91/95, 

de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número 70/2015 de 16 de julho, solicitar que lhe seja 

emitida certidão onde conste o parecer favorável da Câmara Municipal, quanto à constituição em  

compropriedade, do prédio Misto, sito em Casa Nova dos Cascalhos, freguesia de Rogil, concelho de Aljezur, 

inscrito na matriz predial  sob os artigos rústicos 176 da secção AC, 177 da Secção AC, 178 da Secção AC, 179 da 

Secção AC, 180 da Secção AC e 181 da Secção AC, inscrito na matriz sob o artigo urbano 751 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número setecentos e setenta e dois, da freguesia de Rogil, a 

favor de Robbert Christiaan  Van Oppenraaij e  Eline Louise Theodora Meijer, na proporção de ½ para cada um 

dos adquirentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o processo e estando o mesmo conforme, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão 

requerida certificando o parecer favorável ao pedido da requerente e onde conste que este Município não vê 

inconveniente na constituição da compropriedade do prédio Misto, sito em Casa Nova dos Cascalhos, freguesia 

de Rogil, concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial sob os artigos rústicos 176 da secção AC, 177 da Secção 

AC, 178 da Secção AC, 179 da Secção AC, 180 da Secção AC e 181 da Secção AC, inscrito na matriz sob o artigo 

urbano 751 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número setecentos e setenta e dois, 

da freguesia de Rogil, porquanto o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o número 1, do artigo 

54º., da Lei número 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número 70/2015, de 16 de 

julho, visa salvaguardar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: - Tendo presente que o assunto em referência, foi trazido à pronúncia da Exma.  Câmara no passado 

dia 17 de novembro e que por essa ocasião e na presença do representante do apoio Jurídico prestada ao 

Município nesta área, Dr. Luís Salero, foram por ele respondidas algumas questões levantadas na altura pelos 

Senhores Vereadores eleitos pelo Movimento do Grupo de Cidadãos Independente Renascer, sobre a presente 

matéria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Considerando, ainda a quantidade de questões levantadas e o teor das mesmas, sugeriu-se que fosse enviado 

documento com propostas, questões e sugestões achadas por pertinente levantar de modo a serem consideradas 

e eventualmente incluídas nos documentos propostos.  -----------------------------------------------------------------------------  

Conforme referido na última reunião de Câmara havida no dia 02 de dezembro em que oportunamente se alertou 

os Senhores Vereadores para a necessidade de fazerem chegar o documento, conforme combinado, para assim 

podermos considerar eventuais alterações e aprovar ainda no presente ano os documentos referentes aos 

procedimentos de concessão dos espaços comerciais da pertença deste Município na Praia de Odeceixe, de modo 

a serem desenvolvidos em tempo útil os respetivos procedimentos, para que pudessem garantir a abertura dos 

mesmos no primeiro semestre do ano 2023.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Não tendo até à data chegado qualquer documento e presente o período temporal necessário para desenvolver 

tais procedimentos, mantemos assim a perspetiva de que o fator monetário não pode ser o fator predominante 

na escolha do futuro concessionário, mas sim uma perspetiva de mérito e prestígio dos projetos a serem ali 

desenvolvidos, numa clara valorização da identidade local. Estes são para nós fundamento mais relevante do que 

o mero fator económico, renova-se na presente reunião a proposta já apresentada nos termos anteriormente 



propostos, uma vez que nada foi acrescentado ou proposto conforme por nos foi sugerido pelos Vereadores 

Manuel Marreiros e Ricardo Lopes que enriqueça esta proposta. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo 

Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, aprovar o Programa do Procedimento Concursal e respetivos 

Cadernos de Encargos, para a Concessão e Exploração dos Quiosques na Praia de Odeceixe, que depois de 

rubricados ficam anexos à presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Declaração de voto dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos 

Eleitores – Renascer----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, consideram que o processo de concurso não cumpre 
com os princípios a que se refere o artigo 1º-A, do Anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro e artigos 2º 
e 7º, do Decreto-Lei nº 280/2007, de 07 de Agosto, nomeadamente, os princípios da prossecução do interesse 
público e em especial os princípios da concorrência, da igualdade de tratamento e da não-discriminação. ------------  
Acresce que este processo de concurso se afasta completamente de outros modelos de concurso lançados pelo 
Município em situações semelhantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não quer isto dizer que os modelos de concurso tenham de ser sempre iguais, mas este modelo é que não é de 
aceitar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Definir um pagamento fixo, não defende os interesses financeiros do Município. --------------------------------------------  
Criar um conjunto de critérios de seleção das propostas, alguns dos quais sem qualquer relevância ou sentido e 
que, à partida, colocam potenciais interessados em vantagem, fere o conteúdo essencial dos princípios acima 
referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal pode estabelecer um conjunto de condições a que os concessionários se devem submeter, 
mas já não se aceita que sejam os concorrentes a propô-las. -----------------------------------------------------------------------  
Assim, o modelo do procedimento deve ser o da hasta pública e não o do contrato administrativo, fixando-se um 
valor base de licitação e definindo-se um conjunto de encargos a que a concessão fica condicionada.” ----------------  
UM PONTO DOIS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA LOJA Nº. 2, DO MERCADO MUNICIPAL DE 

ODECEIXE: - Foi apresentado o pedido registado no sistema informático MGD sob o número 12198, em 14 de 

setembro de 2022, de Olívia Fernanda da Costa Murilhas Nunes em que solicita a alteração da titularidade, da 

Loja n.º 2, do Mercado Municipal de Odeceixe, para o nome da sua filha, Ana Fátima de Costa Nunes. ----------------  

No âmbito do teor constante da informação número 18196, datada de 30 de novembro do corrente ano, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Economia, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão da requerente, por o mesmo encontrar oposição na 

alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 80.º, aplicado por força do artigo 72º da legislação em vigor (Decreto-lei n.º 

10/2015 de 16 de janeiro)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado que poderá pronunciar-se por escrito, no prazo 

de 30 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------  

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

DOIS PONTO UM – ARRENDAMENTO APOIADO – RENDAS EM ATRASO – GAS 1: - Foi apresentado o pedido 

registado no sistema informático MGD sob o número 16514, em 29 de novembro de 2022, da titular do Processo 

de Ação Social GAS 1, em que informa que tem rendas habitacionais em atraso, referente à moradia sita no Bairro 

25 de Abril, Bloco B3, Fração B, Casa 6, e solicita que o respetivo pagamento seja faseado.--------------------------------   

No âmbito do teor constante na informação número 18280, datada de 02 de dezembro do corrente ano, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da titular do processo de ação social GAS 1, definindo o 

pagamento de trinta euros mensais, no período de seis meses, para liquidação da dívida das rendas habitacionais 

de julho, outubro e novembro de 2022. ---- 

DOIS PONTO DOIS – 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 75/2022, 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 novembro de 2022, em anexo;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Que seja aprovada a transferência da verba de mil duzentos e trinta e sete euros e catorze cêntimos, referente 

ao mês em causa, de acordo com o definido em protocolo. -------------------------------------------------------------------------  

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

TRÊS – CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – LAVRAR O MAR – COOPERATIVA CULTURAL, CRL – MINUTA DE PROTOCOLO: - Assunto 

retirado da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO DOIS – ACTA – VAMOS APANHAR O TEATRO EM ALJEZUR 2023: - Assunto retirado da Ordem do 

Dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO – ASSOCIATIVISMO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E COSTA VICENTINA – 

PEDIDO DE APOIO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 16935, em 07 

de dezembro de 2022, da Associação dos Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina, em que solicita 

um apoio financeiro no valor de vinte e três mil trezentos e setenta euros, para fazer face a despesas com limpeza 

da poça do Portinho da Arrifana, e anexa fatura no referido valor. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo 

Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, atribuir o apoio financeiro solicitado no valor de vinte e três 

mil trezentos e setenta euros, para fazer face a despesas com limpeza da poça do Portinho da Arrifana. --------------  

Declaração de voto dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos 

Eleitores – Renascer----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não colocamos em causa a necessidade de realização dos trabalhos, até porque esse tipo de trabalhos tem de ser 

feito periodicamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O que discordamos é quanto ao modelo contratual seguido, consideramos que deveria ter sido o Município a 

realizar tais trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – PEDIDO DE 

APOIO EXTRAORDINÁRIO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 16983, 

em 09 de dezembro de 2022, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, em que solicita 

um apoio financeiro extraordinário no valor de vinte e seis mil trezentos e sessenta e nove euros e oitenta e oito 

cêntimos, para fazer face a despesas com a manutenção/reparação de várias viaturas. ------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro extraordinário no valor de vinte e seis mil 

trezentos e sessenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos, para fazer a despesas com a reparação e 

manutenção das referidas viaturas ao serviço da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur.---  

QUATRO PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E COSTA VICENTINA – 

ENTREGA DA ARRECADAÇÃO DE PESCADORES Nº 21: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 

MGD, sob o número 16930, em 07 de dezembro de 2022, em que a APPACV – Associação de Pescadores Portinho 

da Arrifana e Costa Vicentina, vem informar que o Senhor Carlos Manuel Glória Candeias, entregou as chaves da 

Arrecadação número 21, devido à cessação da sua atividade profissional.  -----------------------------------------------------  

Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E COSTA VICENTINA – 

PEDIDO DE ARRECADAÇÃO DE PESCADORES: - Assunto retirado da Ordem do Dia. -----------------------------------------  
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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 onze horas e trinta minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 

eu, Maria do Carmo Candeias Ferreira, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, designado para o 

efeito, a redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Paços do Concelho de Aljezur, aos 15 dias do mês de dezembro de 2022. 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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