
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 66 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/17  

 

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 Extraordinária realizada no dia 15 de julho de 2022, no Edifício dos Paços do 
Concelho, 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 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1.1 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Aquisição de serviços de assessoria especializada para 
a constituição de Energia Renovável com gestão agregada a nível intermunicipal – Solicitação de número de 
compromisso; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1.2 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – PRM SM1 - Estudo para identificar as áreas com 
maior potencial de redução de perdas e as medidas adequadas a tomar – acompanhamento, monotorização 
e avaliação – Solicitação de número de compromisso; --------------------------------------------------------------------------  
1.1.3 Junta de Freguesia de Rogil - Pedido de alteração do apoio financeiro para o ano de 2022; ------------------  
1.1.4 Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio referente ao empréstimo - Edifício da ULDM - julho; -----------   
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------  
1. OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Concurso Público para Contratação da Empreitada de Reconstrução do Muro de Sustentação na Rua das 
Figueiras em Aljezur – Relatório Final; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Apresentação do anteprojeto de refuncionalização da antiga Escola Primária da Carrapateira; ----------------  
2. TOPONÍMIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Atribuição de nome de rua em Maria Vinagre – Proposta; ----------------------------------------------------------------  
2.2 Atribuição de nome de rua em Odeceixe  – Proposta; ----------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, 
DESPORTO E TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Transferência de Competências da Gestão do Património Público sem utilização – Antigo Posto Fiscal de 
Odeceixe; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ----------------------------  
UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – CORRESPONDÊNCIA ---------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO UM PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTITUIÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL COM GESTÃO 
AGREGADA A NÍVEL INTERMUNICIPAL – SOLICITAÇÃO DE NÚMERO DE COMPROMISSO: - Foi apresentado o 
ofício nº 419/2022 enviado por email e registado no sistema informático MGD sob o número 7554, em 13 de 
junho de 2022, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviando a proposta número 3/2022, 
relativa à aquisição de serviços de assessoria especializada para a constituição de Comunidades de Energia 
Renovável com gestão agregada a nível Intermunicipal, aprovada em reunião de 04 de fevereiro do corrente 
ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta aprovada pela AMAL, aprovando a 
transferência para AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, de cinco mil setecentos e dezanove euros 
e cinquenta cêntimos, sendo a mesma repartida equitativamente pelos anos de 2022 e 2023. ---------------------  
UM PONTO UM PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – PRM SM1 - 
ESTUDO PARA IDENTIFICAR AS ÁREAS COM MAIOR POTENCIAL DE REDUÇÃO DE PERDAS E AS MEDIDAS 
ADEQUADAS A TOMAR – ACOMPANHAMENTO, MONOTORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO – SOLICITAÇÃO DE 
NÚMERO DE COMPROMISSO: - Foi apresentado o ofício nº 418/2022 enviado por email e registado no 
sistema informático MGD sob o número 7553, em 13 de junho de 2022, da AMAL – Comunidade 
Intermunicipal do Algarve, enviando a proposta número 9/2022, relativa ao PRR SM1 – Estudo para 
identificar as áreas com maior potencial de redução de perdas e as medidas adequadas a tomar, 
acompanhamento, monotorização e avaliação, aprovada em reunião realizada em 04 de fevereiro do 
corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta aprovada pela AMAL, aprovando a 
transferência para AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, de quatro mil trezentos e doze euros e 
cinquenta cêntimos, sendo a mesma repartida equitativamente pelos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025. -------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para autorização da repartição de 
encargos e assunção de compromissos plurianuais, nos termos do artigo 22.º do DL 197/99, de 8 de junho e 
alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na atual redação, como a seguir se indica:   
Para o ano de 2022 - mil e setenta e oito euros e treze cêntimos;  ----------------------------------------------------------  
Para o ano de 2023 - mil e setenta e oito euros e treze cêntimos.  ----------------------------------------------------------  
Para o ano de 2024 - mil e setenta e oito euros e treze cêntimos.  ----------------------------------------------------------  
Para o ano de 2025 - mil e setenta e oito euros e treze cêntimos.  ----------------------------------------------------------  
UM PONTO UM PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO APOIO 
FINANCEIRO PARA O ANO DE 2022: - Foi apresentado o ofício número 24/2022 datado de 11 de julho, 
remetido por email e registado no sistema informático MGD sob o número 8974, em 11 de julho de 2022, da 
Freguesia de Rogil, solicitando alteração ao apoio financeiro atribuído à Junta de Freguesia para o ano de 
2022, referente ao “Construção do Edifício Sede da Junta de Freguesia”, no valor de sessenta e cinco mil 
euros, para os projetos de “Amendoim em Festa”, no valor de trinta mil euros e o projeto 
“Beneficiação/conservação do armazém da Junta de Freguesia”, no valor de trinta e cinco mil euros. ------------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a alteração proposta pela Junta de Freguesia de Rogil e propor 
à Assembleia Municipal a atribuição do apoio financeiro à Junta de Freguesia de Rogil, no valor de sessenta e 
cinco mil euros, inclusive, para realização dos projetos “Amendoim em Festa”, no valor de trinta mil euros e 
“Beneficiação/Conservação do Armazém da Junta de Freguesia”, no valor de trinta e cinco mil euros, em 
substituição do projeto anteriormente aprovado e acima referido. ---------------------------------------------------------  
UM PONTO UM PONTO QUATRO – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO REFERENTE AO 
EMPRÉSTIMO - EDIFÍCIO DA ULDM - JULHO: - Foi apresentado o ofício número 60/2022 datado de 11 de 
julho, remetido por email e registado no sistema informático MGD sob o número 9005, em 12 de julho de 
2022, da Casa da Criança do Rogil, solicitando que lhe seja acionada a cláusula financeira ao abrigo do 
número 4, da cláusula 2ª. do Protocolo estabelecido entre o Município de Aljezur e a Casa da Criança do 
Rogil para a criação da ULDM de Aljezur, em 20 de agosto de 2009, com as alterações introduzidas em 22 de 
março de 2011 e, ainda, do número 2 da Cláusula Única do referido Protocolo, por forma a lhes concedida a 
totalidade do valor da mensalidade do empréstimo, no valor de doze mil setecentos e vinte e quatro euros e 
cinquenta e oito cêntimos, relativa ao mês de julho do corrente ano.  -----------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo 
Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, transferir o valor solicitado, no montante de doze mil 
setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, no cumprimento do previsto no Protocolo.  ---  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------  
UM – OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO 
MURO DE SUSTENTAÇÃO NA RUA DAS FIGUEIRAS EM ALJEZUR – RELATÓRIO FINAL: - No âmbito da 
abertura do Concurso Público para contratação da empreitada de “Reconstrução do Muro de sustentação da 
Rua das Figueiras, em Aljezur”, a Câmara deliberou, por unanimidade, como abaixo se indica: ---------------------  
– Aprovar o Relatório Final, referente à empreitada de “Reconstrução do Muro de Sustentação da Rua das 
Figueiras, em Aljezur”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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– Adjudicar a competente empreitada ao concorrente classificado em primeiro lugar, STAP – Reparação, 
Consolidação e Modificação de Estruturas, SA., pelo preço de quinhentos e trinta mil oitocentos e sessenta e 
três euros e trinta cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------  
– Aprovar a minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Notificar o adjudicatário, nos termos do artigo 77º. do CCP, a apresentar os documentos de habilitação que 
constam do artigo 20º. do Programa do Procedimento, a apresentar a respetiva caução no valor de vinte e 
seis mil quinhentos e quarenta e três euros e dezassete cêntimos, prevista no artigo 21º. do Programa de 
Procedimento e a pronunciar-se sobre a minuta do contrato. ----------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO DE REFUNCIONALIZAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA 
PRIMÁRIA DA CARRAPATEIRA: - Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentado o anteprojeto de 
refuncionalização da antiga Escola Primária da Carrapateira, em Centro Cultural e Comunitário, do qual a 
Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – TOPONÍMIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE NOME DE RUA EM MARIA VINAGRE – PROPOSTA: - Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta número 46/2022 que a seguir se transcreve:-------------  
“PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO NOME DE RUA EM MARIA VINAGRE - ROGIL --------------------------------------------------------------------  
Proponho que se aprove a extensão da Rua das Flores, na localidade de Maria Vinagre, que tem o seu início 
na Rua da Baia dos Tiros, até ao cruzamento da Estrada Nacional 120 e que se mantenha a numeração da 
mesma, conforme decorre atualmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Junta-se planta de localização”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ------------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE NOME DE RUA EM ODECEIXE – PROPOSTA: - Pelo Senhor Vereador 
António Carvalho foi apresentada a Proposta número 47/2022 que a seguir se transcreve: --------------------------  
“PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO NOME DE RUA EM ODECEIXE – ODECEIXE -----------------------------------------------------------------------  
Proponho que se aprove a atribuição do nome ao Arruamento compreendido entre a “Rua da Charneca e a 
Rua 25 de Abril”, na Vila de Odeceixe, para “Travessa da Charneca“, devendo a numeração do referido 
Arruamento seguir a instituída pelo Regulamento de Toponímia do Concelho de Aljezur. ----------------------------  
Junta-se planta de localização”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, 
DESPORTO E TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DA GESTÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO SEM 
UTILIZAÇÃO – ANTIGO POSTO FISCAL DE ODECEIXE: - No âmbito da informação número 8609, datada de 09 
de junho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Turismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Valorização Patrimonial Economicamente Sustentável, do 
imóvel, do Antigo Posto Fiscal de Odeceixe - 21-HC-6, localizado na Rua do Posto, Praia de Odeceixe, 
freguesia de Odeceixe, concelho de Aljezur, cujo documento fica anexo à presente ata, dela fazendo parte 
integrante.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APROVAÇÃO DA ATA: - De acordo com o disposto no número três, do artigo cinquenta e sete, da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e depois de lida em voz alta na presença de 
todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata. -----------------------------------------------------------------  
VOTAÇÃO: - Todas as votações foram tomadas nominalmente. -------------------------------------------------------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi 
encerrada a reunião, eram doze horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, designado para o efeito, 
a redigi e subscrevo. 

O Presidente da Câmara, 
 

 
 
 

-José Manuel Lucas Gonçalves- 
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