
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 63 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/16  

 
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 07 de julho 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 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3.1 Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da 3ª. Revisão ao Orçamento e PPI;------------------------------------  
1.3.2 Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação do pedido de reforço de apoio financeiro, da Junta de 
Freguesia de Odeceixe; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3.3 Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação do apoio financeiro à Junta de Freguesia de Bordeira – Bolsa 
de Voluntariado;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1.3.4 Almagem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental – Envio de Relatório de Atividades; ----  
1.3.5 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Planeamento de vacinação outono/inverno 2022; -----------  
1.3.6 Infraestruturas de Portugal, SA – Informa que foi concluída a obra da Ponte do Arieiro; -----------------------------  
2. GESTÃO FINANCEIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE --------------------------  
1. OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Arminda José Ventura Oliveira e Maria Eugénia Malveiro Ventura Canhola – Pedido de certidão de destaque – 
Vales - Aljezur; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Charlotte Inês Choisnard Simões – Pedido de certidão de destaque – Amorosa - Aljezur; ------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Disponibilização de uma refeição ligeira nos refeitórios do Agrupamento de Escolas Professora Piedade 
Matoso ao pessoal docente e não docente – Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------  
2. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Clube de Praticantes BTT Pedal`Ar Livre - Pedido de apoio para BTT Noturno e Rota da Batata Doce; --------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
   

Período Antes da Ordem do Dia 
ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Pelos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo 
Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, foram apresentadas as seguintes questões:--------------------------  
O número de crianças em idade pré-escolar tem vindo a aumentar, mas o número de vagas para colocação destas 
crianças não tem acompanhado este aumento. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Não é, pois, uma situação de surpresa, nomeadamente em Aljezur. --------------------------------------------------------------  



Não se conhece que medidas de planeamento foram, antecipadamente, tomadas no sentido de aumentar a 
oferta de vagas em Aljezur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O que chegou ao nosso conhecimento é que crianças de 3 anos podem ter que se deslocar de Aljezur para o Rogil 
e Odeceixe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A ser assim, trata-se de um enorme transtorno para as crianças e para os pais. -----------------------------------------------  
Assim, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, questionam: -------------------------------------------------  
- Qual a real situação da procura no pré-escolar e qual a oferta existente? -----------------------------------------------------  
- Se crianças de Aljezur, para frequentarem o pré-escolar vão ter que se deslocar para o Rogil ou Odeceixe?---------  
- Que real possibilidade existe de aumentar, para o presente ano, a oferta de vagas para o pré-escolar em Aljezur?  
Por fim, a haver vagas insuficientes em Aljezur, os vereadores do Renascer recomendam que desde já se tomem 
as medidas necessárias para que seja ampliada a escola de Aljezur, caso as instalações existentes não comportem 
a criação de mais salas de pré-escolar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em relação às questões colocadas pelos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de 
Cidadãos Eleitores – Renascer, a Senhora Vereadora Fátima Neto, esclarece que:  -------------------------------------------  
“A Câmara tem conhecimento do aumento da procura na educação pré-escolar, que tem vindo a acontecer ao 
longo dos últimos anos e a acompanhar. Nesse sentido relembra-se que já foi criada mais uma sala no jardim de 
infância de Odeceixe e foi aumentada também a capacidade na EBI/JI de Aljezur, passando -se de três para quatro 
salas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Temos estado a acompanhar a evolução da situação para o próximo ano letivo, com a direção do Agrupamento 
sabendo-se que houve aumento de inscrições. De facto, enquanto houver vagas nos jardins de infância do 
concelho, as crianças são colocadas nas vagas existentes e são transportadas pelo município até ao 
estabelecimento que estejam a frequentar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito das reuniões preparatórias do próximo ano letivo, o diretor do Agrupamento de Escolas Professora 
Piedade Matoso já fez à DGEstE o pedido de autorização para a abertura de uma nova sala de pré-escolar, no 
jardim de infância do Rogil, uma vez que à DGEstE compete colocar o pessoal docente e naturalmente a autarquia 
colocará assistente operacional e todo o equipamento necessário. No sentido de tratarmos este e outros assuntos 
no âmbito da educação, está já agendada uma reunião com o Delegado Regional e o Diretor do Agrupamento de 
Escolas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram prestadas as seguintes Informações: ----------------------------------------------  
Em relação às questões colocadas pelos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de 
Cidadãos Eleitores – Renascer, na passada reunião de Câmara realizada em 17 de junho, passamos a esclarecer:  -  
“1- Nas Praias concessionadas de uso balnear existe dispositivo de vigilância e socorro nas praias do Amado, 
Bordeira, Arrifana e Odeceixe. Não existe ainda dispositivo implementado nas praias de Monte Clérigo e da 
Amoreira, alegadamente por dificuldade na contratação do referido dispositivo. Tal situação condicionou o 
hastear das bandeiras realizado no passado dia 05 tendo somente sido hasteada na praia da Arrifana e Odeceixe. -  
Nas Praias de uso balnear não concessionadas e apesar do concurso lançado para o efeito da contratação do 
dispositivo de vigilância e socorro nessas praias e o mesmo ter sido vencido pela Associação Mares do Infante 
com sede em Aljezur, a mesma veio apresentar incapacidade para cumprimento do mesmo por não conseguir 
segundo os próprios contratação de efetivo humano para o dispositivo em causa. A prestação de serviços deveria 
ter começado no dia 01 de julho, encontram-se neste momento e desde a comunicação da incapacidade da 
entidade vencedora do concurso em cumprir com o objeto do mesmo, a procurar soluções para implementar os 
dispositivos nas referidas praias, tendo até à data sido infrutífero o esforço. ---------------------------------------------------  
2- Parque Caravanas – Carapuças – Rogil, existe um processo da Lusoleaves Unipessoal, Ldª., para construção de 
uma ASA, que mereceu uma declaração de interesse municipal, por parte da Autarquia e da Assembleia Municipal 
de Aljezur em 27 de setembro de 2019. O qual teve parecer negativo por parte da Entidade Nacional da Reserva 
Agrícola.  Temos vindo a acompanhar a situação, onde o promotor esta a tentar ultrapassar esta situação. ----------  
3- Encontra-se o processo em procedimento para reverter as concessões a favor do Município.  ------------------------  
4- Relativo ao sobrante da intervenção na Vila de Aljezur na EN 120, encontra-se o Município em processo de 
certificação do referido material pela entidade competente que no caso é o LNEC de modo a poderem ser 
utilizados os referidos materiais na repavimentação e reparação de caminhos. -----------------------------------------------   
Esta é de facto uma possibilidade e uma oportunidade e ao contrário do referido na pergunta a cerca da 
impossibilidade da utilização de tal material nos caminhos, essa afirmação afigura-se incorreta. Aliás, ainda que, 
em tempos já tenha havido prática similar neste Município na reutilização destes materiais, que revelou uma 
eficácia maior na consolidação dos mesmos, revela-se ainda e com a devida certificação agora solicitada, uma 
opção inteligente de reutilização de materiais, poupança de recursos, redução de custos na manutenção e 



aquisição de materiais e no final numa clara redução da pegada ecológica evitando inclusivamente deslocações 
para transportar outro tipo de matéria prima para a regularização dos caminhos. Acresce, ainda que, esta 
reutilização diminui a necessidade de extração e tratamento de britas ou outros tipos de materiais. -------------------  
5- A afirmação efetuada não confere com a responsabilidade anunciada. A responsabilidade de qualquer 
intervenção nas infraestruturas municipais é da responsabilidade do Município e somente com a devida 
autorização do Município poderá outra entidade intervir na mesma, em causa, estão caixas e tampas da rede de 
águas, tampas de águas residuais e pluviais.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Em matéria de rede de abastecimento de água pública, não seria de todo razoável permitir o acesso a qualquer 
outra entidade por razões de segurança do abastecimento público de água. ---------------------------------------------------  
De todo o modo, aproveitou o Município algumas alterações e melhoramento na referida rede de águas, a título 
de exemplo a conduta junto à casa “Cintra” na entrada sul da Vila, e em diversas tampas que apresentavam 
desgaste acentuado e consequentes ruídos na passagem de viaturas. -----------------------------------------------------------     
6- Será oportunamente informado pelos serviços técnicos com maior rigor. ---------------------------------------------------   
7- a) Em relação ao muro de sustentação da Rua das Figueiras, a obra prevê a repartição dos encargos por dois 
anos, como já foi aprovado em reunião de Câmara, portanto está garantido neste ano e no próximo a verba para 
tão importante obra, não tendo sido violado qualquer norma ou regra orçamental, portanto tal pergunta é 
seguramente o esquecimento por parte dos Senhores Vereadores do Renascer.  ---------------------------------------------   
b) O investimento na Estrada do Tramelo, torna-se prioritário devido ao pavimento estar extremamente polido e 
que provoca uma reduzida aderência aos pneus, colocando em risco os veículos e as pessoas que por aí transitam, 
tratando-se de estrada com elevada sinistralidade. É seguramente fácil dizer-se que esta e aquela estrada estão a 
necessitar mais de intervenção, do que outras, contudo tratando-se da segurança dos utentes que utilizam esta 
via, pois são aí praticadas altas velocidades, não temos problema nenhum em concluir que esta é uma das nossas 
primeiras prioridades de intervenção, como foram outras num passado recente. Estamos neste momento a 
trabalhar, para podermos levar a concurso para projeto e para empreitadas, várias estradas no nosso concelho, 
umas que merecerão obras mais profundas e outras com intervenções mais ligeiras, a seu tempo daremos o 
devido conhecimento. Em relação à Estrada 268, Bordeira, relembro que é uma estrada que irá requerer uma 
atenção especial, pois são 19 Km de estrada que foi recebida em 1992, num auto de transferência, para a Câmara 
Municipal de Aljezur  por parte da Direção dos Serviços Regionais de Estradas do Sul, aparentemente com 
elevadas responsabilidades para a autarquia, mas que não soube aproveitar a oportunidade de investimento, 
conforme previsto no Decreto-Lei 380/85, que possibilitava o financiamento na sua reabilitação.  ----------------------  
Em relação ao desvirtuar o orçamento, obviamente é a leitura dos Senhores Vereadores. ---------------------------------   
Informo ainda, das sentenças sobre os dois processos em tribunal, o processo da “ParqueExpo”, entre o 
Ministério das Finanças e o Município de Aljezur e o outro sobre a “intervenção na Ribeira de Aljezur”, que tem 
como autor a ARRIBA, os quais entrego os respetivos documentos. --------------------------------------------------------------   
Foi solicitada à Senhora Secretária de Estado da Cultura, reunião sobre a situação do Ribat da Arrifana, de 
maneira a aprofundar o processo do protocolo entre as várias partes envolvidas, nomeadamente o Ministério da 
Cultura, o Município de Aljezur, a Fundação Aga Khan e a Universidade Nova de Lisboa.” ----------------------------------   

Ordem do Dia 
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ----------------------------------  
UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:  ----------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: - Foi apresentada a seguinte legislação: ------------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 42-A/2022 - Diário da República n.º 125/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-06-30, 
Presidência do Conselho de Ministros, Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19. -  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 51-A/2022 - Diário da República n.º 125/2022, 1º Suplemento, 
Série I de 2022-06-30, Presidência do Conselho de Ministros, Prorroga a declaração da situação de alerta, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 56/2022 - Diário da República n.º 128/2022, Série I de 2022-07-
05, Presidência do Conselho de Ministros, Nomeia o Presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção. -------------  
UM PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO TRÊS PONTO UM – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DA 3ª. REVISÃO AO 
ORÇAMENTO E PPI: - Foi apresentado o ofício número 46 enviado por email e registado no sistema informático 
MGD sob o número 8516, em 01 de julho de 2022, da Assembleia Municipal de Aljezur, informando que foi 
aprovado em sessão ordinária realizada em 24 de junho do corrente ano, a 3ª Revisão ao Orçamento e PPI para o 
ano de 2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO TRÊS PONTO DOIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DO PEDIDO DE REFORÇO 
DE APOIO FINANCEIRO, DA JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: - Foi apresentado o ofício número 45 enviado 
por email e registado no sistema informático MGD sob o número 8515, em 01 de julho de 2022, da Assembleia 
Municipal de Aljezur, informando que foi aprovado em sessão ordinária realizada em 24 de junho do corrente 
ano, o pedido de reforço de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe para aquisição de viatura.  -----------   
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO TRÊS PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO À 
JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA – BOLSA DE VOLUNTARIADO: - Foi apresentado o ofício número 44 enviado 
por email e registado no sistema informático MGD sob o número 8514, em 01 de julho de 2022, da Assembleia 
Municipal de Aljezur, informando que foi aprovado em sessão ordinária realizada em 24 de junho do corrente 
ano, o apoio financeiro à Junta de Freguesia de Bordeira para pagamento de encargos referente à Bolsa de 
Voluntariados daquela freguesia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO TRÊS PONTO QUATRO – ALMAGEM – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO CULTURAL E 
AMBIENTAL – ENVIO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES: - Retirado da ordem do dia. ------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO CINCO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – PLANEAMENTO DE 
VACINAÇÃO OUTONO/INVERNO 2022:  - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 
número 8241, em 27 de junho de 2022, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviando o Plano de 
Vacinação para o período outono/inverno do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO SEIS – INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA – INFORMA QUE FOI CONCLUÍDA A OBRA 
DA PONTE DO ARIEIRO: - Foi apresentado o ofício número DRP-RI/2022/372, enviado por email e registado no 
sistema informático MGD sob o número 8150, em 23 de junho de 2022, da Infraestruturas de Portugal, SA, 
informando sobre a conclusão da Empreitada – Ponte do Arieiro EN120, km 142+500 – Substituição da AO. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 06 de 
julho de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo 
de seis milhões duzentos e dezasseis mil e quinhentos e oitenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos, e em 
Operações não Orçamentais, um saldo de cento e cinco mil duzentos e noventa e um euros e dezanove cêntimos.  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  
UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – ARMINDA JOSÉ VENTURA OLIVEIRA E MARIA EUGÉNIA MALVEIRO VENTURA CANHOLA – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE – VALES – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento em que Arminda José 
Ventura e Maria Eugénia Malveiro Ventura Canhola, vêm requerer que lhes seja emitida certidão onde conste o 
parecer da Câmara Municipal sobre o destaque de uma parcela de terreno, de um prédio urbano inscrito na 
matriz sob o artigo 7466, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número cinco mil 
setecentos e dez, com a área total de 1876,00m2, sito em Vale da Fonte - Vales, da freguesia e concelho de 
Aljezur, conforme a seguir se indica:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Parcela a destacar: Com uma área de 644,55 m2; --------------------------------------------------------------------------------------  
Parcela Remanescente: Com uma área de 1231,45 m2.  -----------------------------------------------------------------------------  
As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos. ------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 8670/2022/FA, datada de 13 de junho do corrente ano, da Divisão 
de Obras Particulares e Gestão Urbanística e, na qual se conclui que a pretensão está conforme o previsto no 
número 4, do artigo 6º., do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, emitir certidão onde conste o parecer favorável ao respetivo destaque, devendo ser 
inscrito no registo predial, as parcelas resultantes do destaque, o ónus previsto no número 6 do artigo 6º., 
Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (proibição de novo destaque pelo prazo de 
dez anos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – CHARLOTTE INÊS CHOISNARD SIMÕES – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE – AMOROSA – 
ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento em que Charlotte Inês Choisnard Simões, vem requerer que lhe seja 
emitida certidão onde conste o parecer da Câmara Municipal sobre o destaque de uma parcela de terreno com a 
área de 110.667,00m2, de um prédio misto, sito em Amorosa, freguesia e concelho de Aljezur, com a área total 
de 646.500,00m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 8 da Secção AL, e a parte urbana sob o artigo 



1183, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número quatro mil seiscentos e oitenta e sete, 
do qual é proprietária, conforme a seguir se indica:  ----------------------------------------------------------------------------------  
Parcela a destacar: Com uma área de 110.667,00 m2, que inclui um prédio urbano com a área de 300,00 m2 de 
área coberta, a confrontar do Norte com Ana de Jesus Peralta e João Duarte Nobre, Sul e Nascente com Charlotte 
Inês Choisnard Simões e do Poente com Charlotte Inês Choisnard e Caminho Público.  -------------------------------------   
Parcela Remanescente: Com uma área de 535.833,00 m2.  -------------------------------------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 8887/2022/FA, datada de 14 de junho do corrente ano, da Divisão 
de Obras Particulares e Gestão Urbanística e, na qual se conclui que a pretensão está conforme o previsto nas 
alíneas a) e b) do número 5, do artigo 6º., do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 
redação, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir certidão onde conste o parecer favorável ao respetivo 
destaque, devendo ser inscrito no registo predial, as parcelas resultantes do destaque, o ónus previsto nos 
números 6, 7 e 8 do artigo 6º. do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação 
(proibição de novo destaque pelo prazo de dez anos). --------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA REFEIÇÃO LIGEIRA NOS REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS PROFESSORA PIEDADE MATOSO AO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE – RATIFICAÇÃO: - Face ao 
teor constante na informação número 9787, datada de 01 de julho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 04 de julho, na aplicação informática MGD, 
o qual autorizou a disponibilização de refeições ligeiras no refeitório do Agrupamento de Escolas Professora 
Piedade Matoso, conforme abaixo se indica: --------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Aprovar a criação de duas refeições ligeiras nos refeitórios do Agrupamento de Escolas Professora Piedade 
Matoso, bem como o preço de aquisição das mesmas (um euro e cinquenta a refeição constituída por sopa, pão e 
sobremesa e dois euros para a refeição composta por pão, sopa, salada e sobremesa).  ------------------------------------  
2. Aprovar a forma de marcação e pagamento das refeições mencionadas através do Programa GIAE.  
3. Aprovar a disponibilização das refeições durante o período do Programa Férias Ativas.  ---------------------------------  
4. Aprovar o pagamento das refeições servidas durante o período do Programa Férias Ativas mediante a emissão 
de fatura referente às refeições consumidas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – ASSOCIATIVISMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – CLUBE DE PRATICANTES BTT PEDAL`AR LIVRE - PEDIDO DE APOIO PARA BTT NOTURNO E 
ROTA DA BATATA DOCE: - Foi apresentada a candidatura registada no sistema  informático MGD sob o número 
8347, em 28 de junho de 2022, do Clube de Praticantes BTT Pedal`Ar Livre, enviando justificação pela entrega de 
candidatura, fora do prazo estipulado no Regulamento para Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, 
Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Aljezur, com as iniciativas para o ano de 2022. ------------------------    
Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a candidatura e remete-la para a Comissão de avaliação respetiva. ---  
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Usou da palavra o Senhor Johannes Schydlo, em 
representação da Halo Turismo e Lazer, Lda, sito em Reguengo, para entregar uma carta/abaixo assinado, a 
solicitar à Câmara Municipal a reparação da Estrada Municipal M1002, desde a Zambujeira de Baixo até ao 
Reguengo, por estar repleta de buracos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente tomou boa nota e informou que logo que possível, se irá proceder à melhoria da referida 
estrada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APROVAÇÃO DA ATA: - De acordo com o disposto no número três, do artigo cinquenta e sete, da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e depois de lida em voz alta na presença de todos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata. -----------------------------------------------------------------------------------  
VOTAÇÃO: - Todas as votações foram tomadas nominalmente. -------------------------------------------------------------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, José da Silva 
Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, designado para o efeito, a redigi e subscrevo. -  

 

Paços do Concelho de Aljezur, aos 07 dias do mês de julho de 2022. 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 
 

 
 
 

 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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