
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 71 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/19  

 

 

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 quatro de Agosto de 2022, na Sala de Sessões dos Paços do Município, 
tomou as deliberações abaixo indicadas e referentes à seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------  
Período Antes da Ordem do Dia – Assuntos gerais de interesse do Município --------------------------------------------------  
Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  ---------------------------------  
1. ADMINISTRAÇÃO GERAL  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Informações do Senhor Presidente da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Legislação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3 Pedro Miguel Bernardino Batista – Apoio para remoção e substituição de telhado de fibrocimento – Bairro 
CAR – Aljezur; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 Veículo estacionado abusivamente na via pública – Carrapateira; ------------------------------------------------------------  
1.5 Veículos estacionados abusivamente na via pública e removidos pela Autarquia; ----------------------------------------  
1.6 Vicentina – Aparthotel, Lda. – Pagamento de alojamento de médico; -------------------------------------------------------  
1.7 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.1 Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer – Classificação de Património Arqueológico como “sítios de 
interesse municipal” – Proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.2 Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio para requalificação do Edifício Sócio Educativo de Aljezur; ---------  
1.7.3 Casa da Criança do Rogil – Resposta à denúncia do Protocolo para o Desenvolvimento de Respostas Sócio-
Educativas no Concelho de Aljezur; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.4 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Ponto da situação do Parque de Viaturas 
Operacionais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.5 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve - Envio da ata nº. 7, relativa à reunião do Conselho 
Intermunicipal, realizada no dia 01.07.2022; --------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.6 NECI – Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso – Formalização de Protocolo – Projeto Rota para a 
Inclusão – Nas Terras do Infante; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Abertura de Procedimentos Concursais; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
2.2 Abertura de Procedimento Concursal – Cargo de direção intermédia de 2º. Grau – Chefe da Divisão de Obras 
Municipais e Ambiente – Proposta; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  
1. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Isabel Maria de Jesus Rodrigues Pires – Pedido de certidão de destaque de prédio urbano sito na Rua do Pôr 
do Sol, nº. 7 – Rogil; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO --------------------------------------------------------------------------------  



1.1 Ratificação da ata de atribuição do Lote 2, da 2ª. Fase da ZIF – Zona Industrial da Feiteirinha – Sons da 
Vicentina – Produções de Espetáculos, Unipessoal, Lda.; -----------------------------------------------------------------------------  
1.2 Protocolo “Algarve + Sustentável”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento – Alteração do contributo financeiro e modo de 
transferência do mesmo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.2 Ação Social escolar 2022/2023; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 - Plano de transportes 2022/2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.2 Circuito Oeste – Agosto a 15 de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------  
3.3 Contrato interadministrativo, com o Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso, 2022/2023; ----------  
3.4 Normas para as Atividades de Animação e Apoio à Família, ano escolar 2022/2023; ------------------------------------  
3.5 Regras de aquisição, marcação e desmarcação das refeições nos refeitórios com gestão direta ou indireta do 
Município de Aljezur; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 Serviços Sociais das Autarquias do Município de Aljezur – Comemorações do 30º. Aniversário – Pedido de 
apoio financeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.2 Grupo Desportivo Odeceixense – Pedido de apoio excecional para finalização do Parque de Caravanas; ----------  

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: -----------------------  
Obra municipal na Arrifana:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Autarquia instalou ao longo dos passeios da Arrifana uns novos “pinos” e cujos trabalhos produziram vários 
metros cúbicos de resíduos da construção.  ----------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
Aos particulares o Município exige que removam os resíduos no final da obra.  ----------------- ------------------------------ 
Não fica bem que aquilo que os particulares têm de cumprir não seja cumprido pelo Município, tanto mais que os 
resíduos estão depositados em dois locais, numa zona turística, e um desses locais é exatamente ao lado de um 
novo restaurante aberto recentemente já durante o mês de Julho. ------------------------------------------------------- -------- 
Nestes termos, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, recomendam que, com a maior 
brevidade, sejam removidos os resíduos da construção depositados na Arrifana e oriundos de uma obra 
municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dada a seguinte informação: ------------------------------------------------------------  
- O Município de Aljezur instalou quatro bike stations, constituídas por uma estrutura de plástico 100% reciclado, 
em locais estratégicos, ao longo do percurso do projeto EUROVELO, no concelho de Aljezur (Odeceixe, Rogil, 
Aljezur e Carrapateira), para serviço e manutenção de bicicletas. Trata-se de um equipamento "indispensável" 
não só para quem pratica cicloturismo, mas também para quem usa a bicicleta como meio de transporte ou lazer, 
proporcionando todos os serviços necessários para a manutenção de bicicletas, designadamente, a troca de 
pneus, a reparação de travões, a troca da corrente, entre outras. Para a Câmara, estas iniciativas e investimentos, 
inserem-se na sua política de mobilidade sustentável e promoção da utilização de meios de mobilidade suave. 
Visam sensibilizar para o uso de meios de locomoção alternativos e amigos do ambiente, que ao mesmo tempo, 
contribuem para o bem-estar e desenvolvimento saudável das populações.  --------------------------------------------------  
- Câmara de Aljezur adjudica obra de muro de sustentação da Rua das Figueiras, na zona antiga de Aljezur-------- 
Depois de um processo longo e difícil, finalmente está adjudicada a empreitada de recuperação do muro da Rua 
das Figueiras. Desde logo a complexidade do projeto fez com que fossem necessários vários estudos, a seguir, um 
primeiro concurso para a empreitada que ficou deserto, tendo sido lançado um novo concurso, sendo finalmente 
adjudicada a construção para a empreitada do muro em causa. O custo do projeto foi de 55 mil euros e o valor da 
obra foi adjudicado por 530 mil euros mais IVA, e tem um prazo de execução de 240 dias.  Foi assinado o 
contrato, para que se possa dar início à obra, que apresenta alguma complexidade, devido à sua localização, 
estando previsto o seu início em setembro. Entretanto a Autarquia, encomendou um estudo ao LNEC - 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, para estudar mais algumas situações na zona antiga da Vila de Aljezur, 
onde existem alguns problemas estruturais.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
- Câmara de Aljezur, aprova o PROJETO “ECOVIA E CICLOVIA”, e lança concurso internacional  ------------------------  



A Câmara Municipal de Aljezur, aprovou o Projeto de Execução da Ecovia e Ciclovias do Litoral Sudoeste – Aljezur, 
que prevê duas fases de execução, a Fase 1 da execução da Ecovia do Litoral Sudoeste – Aljezur, constituída por 
vários lanços, de Odeceixe até Carrapateira, numa extensão de 60,101 Km e com estimativa orçamental de 
660.000,00 € + IVA, tendo para o efeito lançado o concurso internacional para a obra. Esta obra tem 
financiamento na Cresce 2020 e do Turismo de Portugal. A segunda fase do projeto de execução das Ciclovias do 
Litoral Sudoeste – Aljezur, constituída pelos lanços A, E, F, G e H, numa extensão de 16,837 Km e com estimativa 
orçamental de 3.922.000,00 € + IVA, que ficará para se candidatar ao próximo quadro comunitário 2030. ------------ 
- Foi lançado o concurso para a reparação da Estrada do Tramelo/ Espinhaço de Cão, pelo valor de 142 mil 
euros, e com um prazo de execução de 90 dias, que prevê a intervenção ao longo da via, assim como as 
marcações do pavimento. Esta estrada encontra-se com o piso completamente “gasto” pouco aderente, que faz 
aumentar a sua perigosidade para quem nela circula.  --------------------------------------------------------------------------------  
- Foi lançado o concurso de reabilitação do reservatório de Água Potável do Chaparral, que se encontra 
degradado e a necessitar de intervenção de manutenção, a empreitada tem um valor máximo de 65 mil euros, 
continuando assim o trabalho de manutenção nas infraestruturas municipais. ------------------------------------------------ 

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 décima quinta, décima sétima, décima oitava e décima nona 
alteração ao Orçamento da Despesa de 2022, na décima quinta, décima sétima, décima oitava e décima 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 – PEDRO MIGUEL BERNARDINO BATISTA – APOIO PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 
TELHADO DE FIBROCIMENTO – BAIRRO CAR – ALJEZUR: - O assunto foi retirado da Ordem do dia. -------------------- 
UM PONTO QUATRO – VEÍCULO ESTACIONADO ABUSIVAMENTE NA VIA PÚBLICA – CARRAPATEIRA: - No âmbito 
do Regulamento Municipal de Remoção e Recolha de Veículos, procedeu-se à remoção da via pública, para 
depósito municipal, de viaturas que se encontravam estacionadas abusivamente. Tendo decorrido a tramitação 
do processo, conforme informação número 3192, datada de 04 de março do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Expediente Geral, e não tendo as viaturas sido reclamadas, 
deverá a Câmara deliberar sobre a presunção de abandono e aquisição por ocupação pelo Município das viaturas.  
Face ao teor constante na informação número 3192, datada de 04 de março de 2022, da Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos – Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, presumir o abandono 
e aquisição, por ocupação pelo Município, da seguinte viatura:  -------------------------------------------------------------------  
- Renault Trafic – matrícula XJ-20-94;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, que a referida viatura deverá ser alienada em procedimento de hasta pública, como sucata, 
dado a mesma não funcionar e não justificar a sua reparação. ---------------------------------------------------------------------   
UM PONTO CINCO – VEÍCULOS ESTACIONADOS ABUSIVAMENTE NA VIA PÚBLICA E REMOVIDOS PELA 
AUTARQUIA: - No âmbito do Regulamento Municipal de Remoção e Recolha de Veículos, procedeu-se à remoção 
da via pública, para depósito municipal, das viaturas que se encontravam estacionadas abusivamente. Tendo 
decorrido a tramitação do processo, conforme informação número 16659, datada de 15 de dezembro de 2021, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Expediente Geral, e não tendo as viaturas sido 
reclamadas, deverá a Câmara deliberar sobre a presunção de abandono e aquisição por ocupação pelo Município 
das viaturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Face ao teor constante na informação número 16659, datada de 15 de dezembro de 2021, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
presumir o abandono e aquisição, por ocupação pelo Município das seguintes viaturas:  -----------------------------------  
- Ford Fiesta – matrícula 45-37-HS;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Hyundai Lantra – matrícula 47-16-QU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Renault Clio – matrícula 50-52-FO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, que as referidas viaturas deverão ser alienadas em procedimento de hasta pública, como 
sucata, dado as mesmas não funcionarem e não justificar a sua reparação. ----------------------------------------------------   
UM PONTO SEIS – VICENTINA – APARTHOTEL, LDA. – PAGAMENTO DE ALOJAMENTO DE MÉDICO:  ------------------  
No seguimento da deliberação tomada pelo executivo em Reunião de Câmara realizada em 30 de dezembro de 
2021, em que foi deliberado garantir a permanência e fixação de um médico na UCSP de Aljezur, com início de 
funções no dia 03 de janeiro do corrente ano, e garantir o alojamento do mesmo através da contratação de 



apartamento em Vicentina Hotel, pelo valor mensal de oitocentos euros, para o período de 03 de janeiro a 31 de 
março de 2022, até a disponibilidade de arrendamento de um imóvel. ----------------------------------------------------------  
Por motivos imprevistos, foi necessário estender a estadia do médico no apartamento do referido hotel até ao dia 
30 de abril de 2022, pelo que foi apresentada para pagamento, a fatura número 581, no valor de oitocentos 
euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da referida fatura no valor de oitocentos euros ao 
Vicentina Aparthotel, Lda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE– CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO SETE PONTO UM – GRUPO DE CIDADÃOS ELEITORES – RENASCER – CLASSIFICAÇÃO DE 
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO COMO “SÍTIOS DE INTERESSE MUNICIPAL” – PROPOSTA: - Pelos Senhores 
Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, foi apresentada a 
proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O património é uma oferta cultural e turística que também atrai muitas atenções e procura, pelo que deve ser 
protegido, conservado e valorizado como alternativa a outros atrativos do concelho. ---------------------------------------  
Para além disso, todos temos o dever de proteger o legado que nos deixaram os nossos ancestrais. --------------------  
O concelho de Aljezur tem muitos sítios arqueológicos, dos quais destacamos agora apenas aqueles onde o 
Município, ao longo de décadas tem vindo fomentando escavações e apoiando a publicação de trabalhos 
científicos relativos aos mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
São eles: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Castelo de Aljezur; A fortaleza da Arrifana; O povoado de pescadores do sítio do Castelo, na Carrapateira; O 
Ribat de Arrifana; A Necrópole de Vale da Telha; A Necrópole de Corte Cabreira; os silos da Barrada-Aljezur e A 
Torre de Odeceixe, no sítio da Torre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Destes sítios, o Castelo de Aljezur e o Ribat de Arrifana, já estão classificados como monumentos nacionais, 
atribuindo uma acrescida responsabilidade às entidades competentes no sentido de promoverem a sua proteção, 
conservação e valorização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por isso, entendemos que outros sítios arqueológicos também devem ser classificados para, num primeiro passo, 
reforçar a sua proteção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores- Renascer, propõem que nos termos da legislação específica 
para o efeito (Lei 107/2001, de 8 de Setembro), se promovam as diligências necessárias, tendo em vista a 
classificação como “sítios de interesse municipal”, do seguinte património arqueológico:----------------------------------  
. Povoado de pescadores, no sítio do Castelo, na Carrapateira ---------------------------------------------------------------------  
. Necrópole de Vale de Telha -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
. Necrópole de Corte Cabreira ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
. Silos da Barrada, na Igreja Nova -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
. Torre de Odeceixe, no sítio da Torre” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, não aprovar a presente proposta. -------------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DOS ELEITOS DO PARTIDO SOCIALISTA: ------------------------------------------------------------------  
Os eleitos do Partido Socialista, em relação à proposta dos senhores Vereadores do Renascer, obviamente que 
concordam da importância que a cultura e o património tem para este concelho, a aposta que tem havido ao 
longo dos vários anos. Está agendada uma reunião com a Senhora Secretária de Estado da Cultura, em Setembro, 
para abordagem de várias matérias entre as quais o património e achados arqueológicos do Concelho. 
Entendemos que mais importante do que classificar os locais listados, é urgente a definição de uma estratégia a 
médio/longo prazo, de intervenção, proteção e valorização dos locais, que poderá passar também pela 
classificação dos mesmos, que poderão obter outros tipos de classificação. Para isso está planeado e iremos 
promover em conjunto com a Associação de Defesa do Património de Aljezur e a Direção Regional da Cultura, um 
encontro, com visitação aos locais para aprofundar esta matéria. Assim o nosso voto em relação á proposta 
apresentada, não pode ser favorável.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE PONTO DOIS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO PARA REQUALIFICAÇÃO DO 
EDIFÍCIO SÓCIO EDUCATIVO DE ALJEZUR: -  Foi apresentado o ofício remetido por email e registado no sistema 
informático MGD sob o número 9006, em 12 de julho de 2022, da Casa da Criança  do Rogil – Associação para a 
Promoção Social, Cultural e Desportiva da Infância do Rogil, para o desenvolvimento de respostas sócio 
educativas no concelho de Aljezur, em que solicitam apoio financeiro, para fazer face a despesas com obras de 
requalificação do Edifício Sócio-Educativo de Aljezur, apresentando orçamento referente às obras a realizar, no 
valor de vinte e cinco mil e quinhentos euros, acrescido de IVA.  ------------------------------------------------------------------  



A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, 
do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, atribuir o apoio financeiro no valor de vinte e cinco mil e quinhentos 
euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para fazer face à despesa com a requalificação do Edifício Sócio - 
Educativo de Aljezur.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelos senhores vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer foi 
apresentada a seguinte declaração de voto: - Não se compreende a urgência porque a necessidade de 
conservação de um edifício não é uma coisa que apareça de um dia para o outro, a não ser em consequência de 
fenómeno inesperado. Era previsível a necessidade de conservação com pelo menos um ano de antecedência. ----
Agora fala-se da urgência em iniciar a obra no dia 1 de Agosto. Porque só agora é que se constatou a urgência na 
contratação, apenas existe uma proposta de preço, desconhecendo-se também se foram, formalmente, pedidas 
outras propostas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Por outro lado, desconhece-se se foi elaborado um mapa dos trabalhos a executar, parecendo mesmo, face à 
proposta apresentada, que é o próprio concorrente a definir os trabalhos a executar, como se fossem esses os 
mais adequados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não se trata de um valor irrisório, pois no final o Município terá de pagar no mínimo 31.365,00 €. ----------------------  
Certamente se o processo fosse aberto a mais concorrentes, melhores condições se obteriam.  -------------------------   
Por outro lado, entendemos que, face à natureza dos trabalhos constantes da, tais trabalhos deveriam ser 
sancionados tecnicamente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acresce que os trabalhos já se iniciaram, são um facto consumado e como tal, trazer este assunto ao debate em 
reunião de câmara, não dignifica o órgão. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
O edifício é do Município e devia ser o Município a fazer as obras, acrescendo ainda o facto do IVA a pagar pelo 
Município seria 6%, enquanto as obras feitas pela Casa da Criança irão pagar IVA a 23%. Ou seja, a 6% o valor de 
IVA a pagar seria 1.530,00 € e a 23% o valor a pagar será 5.865,00 €, traduzindo-se no pagamento de 4.335,00 € a 
mais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Situação semelhante se passou com as obras no edifício do Município onde funciona a sede do Juventude Clube 
Aljezurense. Neste caso, o valor de IVA a pagar se a obra fosse feita pelo Município seria de 7.860,00 € mas como 
a obra foi feita pelo Juventude o valor de IVA a pagar foi de 30.130,00 €.-------------------------------------------------------
Nestes dois casos o IVA pago a mais atinge a quantia de 26.605,00 € e será suportado pelo Município.---------------- 
Mas como o Município poderá recuperar o IVA o encargo a mais a pagar pelo Município nestas duas obras será de 
35.995,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não são salvaguardados os interesses financeiros do Município. Afinal o dinheiro é dos contribuintes, os quais 
esperavam uma adequada gestão do mesmo.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Ora, este tipo de gestão está nas antípodas da frase “O município tem sabido gerir com eficiência e eficácia os 
seus recursos financeiros” que tem vindo a ser usada em algumas propostas da maioria, como é o caso das 
referentes à admissão de mais trabalhadores e que constam desta ordem de trabalhos; ---------------------------------- 
Pelo exposto, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, não pondo em causa a necessidade de 
conservação do edifício, votam contra por considerarem não ser este o procedimento correto à luz das regras 
aplicáveis e nem salvaguarda os interesses financeiros do Município.------------------------------------------------------------ 
UM PONTO SETE PONTO TRÊS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – RESPOSTA À DENÚNCIA DO PROTOCOLO PARA 
O DESENVOLVIMENTO DE RESPOSTAS SÓCIO-EDUCATIVAS NO CONCELHO DE ALJEZUR: - No seguimento da 
deliberação tomada em Reunião de Câmara, realizada em 30 de junho de 2022, em que foi deliberado manifestar 
a intenção de denunciar o Protocolo celebrado entre o Município de Aljezur e a Casa da Criança do Rogil – 
Associação para a Promoção Social, Cultural e Desportiva da Infância do Rogil, para o desenvolvimento de 
respostas sócio educativas no concelho de Aljezur, foi presente o oficio número 63/2022, enviado por email e 
registado  no sistema informático MGD sob o número 9651, em 25 de julho de 2022, da Casa da Criança do Rogil,  
informando que concordam com a cessação do referido protocolo com efeitos a partir do dia 1 de setembro do 
corrente ano, passando o Município a assumir a partir daquela data a valência em questão.  -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, cessar o referido Protocolo com efeitos a 01 de Setembro de 2022. ----------   
UM PONTO SETE PONTO QUATRO –  ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR 
– COMUNICAÇÃO DIRIGIDA À LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES SOBRE O PONTO DA SITUAÇÃO DO 
PARQUE DE VIATURAS OPERACIONAIS: - Foi apresentado o ofício remetido por email e registado no sistema 
informático MGD sob o número 9347, em 18 de julho de 2022, da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, enviando para conhecimento o ofício enviado ao Presidente da Liga dos Bombeiros 
Portugueses relativamente ao ponto da situação do parque de veículos operacionais à carga do Corpo de 
Bombeiros de Aljezur.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE PONTO CINCO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE - ENVIO DA ATA Nº. 7, 
RELATIVA À REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 01.07.2022: - Foi apresentada a ata 
número 7/2022, referente à reunião ordinária do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no dia 01 de julho 
de 2022, enviada por email e registada no sistema informático MGD sob o número 9099, em 13 de julho de 2022. 
-Tomado conhecimento. ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UM PONTO SETE PONTO SEIS – NECI – NÚCLEO ESPECIALIZADO PARA O CIDADÃO INCLUSO – FORMALIZAÇÃO 
DE PROTOCOLO – PROJETO ROTA PARA A INCLUSÃO – NAS TERRAS DO INFANTE: - No seguimento da 
“Manifestação de Intenção de Parceria, referente ao Projeto - Rota para a Inclusão – Nas Terras do Infante”, 
assinado entre a Neci – Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso e o Município de Aljezur, em 18 de novembro 
de 2021, foi presente o email registado no sistema informático MGD, sob o número 9782, em 27 de julho do 
corrente ano, enviando para aprovação a Minuta de protocolo de Parceria, entre o Município de Aljezur e a Neci – 
Núcleo Especializado para Cidadão Incluso. ----------------------------------------------------------------------------------------------    
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de Parceria, entre a NECI – Núcleo 
Especializado para o Cidadão Incluso e o Município de Aljezur, referente ao Projeto, “Rota para a Inclusão - Nas 
Terras do Infante”, cujo documento, depois de rubricado, fica apenso à presente ata. -------------------------------------- 
DOIS – RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta número 49/2022, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------  
PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS, COM VISTA À CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA 
DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO 
INDETERMINADO”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos nesta autarquia e a sua dinâmica funcional, em 
contexto orçamental que exige parcimónia na utilização dos meios financeiros ao dispor do Município, sem 
prejuízo dos níveis de eficiência, eficácia e garantia da qualidade do serviço prestado aos cidadãos;  -------------------  
Considerando que o mapa de pessoal consigna a realidade em que se deve basear a estabilidade económica-
financeira e funcional da autarquia, na estrita obediência aos parâmetros que devem circunscrever o 
recrutamento de pessoal no corrente ano, no estrito respeito pelas previsões do aludido instrumento jurídico; ----   
Atendendo ao facto de, por razões de gestão e de respostas às exigências operacionais e ao equilíbrio dos 
serviços, conforme previsto no mapa de pessoal para o corrente ano, constatamos ser necessário recrutar mais 
trabalhadores, com recurso à constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado;  -----  
Considerando que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. O município tem sabido gerir com eficiência e eficácia os seus recursos financeiros;  -------------------------------------  
2. Não é possível na estrutura orgânica interna recorrer à modalidade de mobilidade interna a fim de suprir as 
necessidades supra referidas;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Os postos de trabalho estão consagrados no Mapa de Pessoal, devidamente dotados financeiramente no 
orçamento municipal e verificando-se os pressupostos de equilíbrio financeiro;  ---------------------------------------------  
4. O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida, de acordo com o nº 3 do art.º 30.º, da Lei Geral de Trabalho em 
Funções Públicas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. O órgão ou serviço pode ainda recrutar trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo 
de emprego público, mediante procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e sem 
vínculo de emprego público, de acordo com o nº 4 do artigo 30º da LGTFP;  ---------------------------------------------------  
6. Está a existir um forte constrangimento no serviço, de necessidade permanente, reconhecendo-se urgência no 
preenchimento dos postos de trabalho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho que:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No uso da competência que lhe é fixada pelo n.º 1, do art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a 
Exª. Câmara Municipal delibere o seguinte:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Aprovar, na sequência da informação nº 11100, de 26 de julho de 2022, do serviço de recursos humanos, a 
abertura dos procedimentos concursais comuns, com vista à constituição de relação jurídica de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, para ocupação dos 
postos de trabalho nas carreiras e categorias abaixo indicadas e respetivas funções/atividades, pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar do dia seguinte ao da data de publicitação na Bolsa de Emprego Público, do aviso contendo o 
texto integral;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



b) Com base e fundamento nos princípios de racionalização, eficácia, eficiência e economia de custos, que devem 
presidir à atividade administrativa, aprovar o alargamento do âmbito de recrutamento também a trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público a termo, ou candidatos sem vínculo de emprego público previamente 
estabelecido, mediante procedimentos concursais únicos, a que possam concorrer trabalhadores com e sem 
vínculo de emprego público, ao abrigo do disposto no n.º 4 do art.º 30.º da LTFP.  -------------------------------------------  
Unidade Orgânica: Divisão de Obras Municipais e Ambiente; ----------------------------------------------------------------------  
Categoria: Técnico Superior – Engenheiro do Ambiente; -----------------------------------------------------------------------------  
Nº de postos de trabalho – UM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atividade/função: Estudar, planear, programar, avaliar e aplicar métodos e processos de natureza técnica e/ou 
científica, que fundamentam e preparam a decisão; -Elaborar, autonomamente ou em grupo, pareceres e 
projetos com diversos graus de complexidade e executar outras atividades de apoio geral ou especializado nas 
áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços, relacionados com o ambiente e 
ordenamento do território; -Elaborar estudos, planear, programar, avaliar e gerir os sistemas de resíduos sólidos 
urbanos e saneamento; -Promover e dinamizar ações de educação ambiental no município; -Acompanhar e 
desenvolver iniciativas necessárias à manutenção e melhoria da qualidade balnear, nomeadamente no que diz 
respeito à monitorização das águas balneares; -Promover e dinamizar atividades de informação e sensibilização 
ambiental; -Executar outras atividades de apoio geral ou especializado da competência do departamento. ----------  
Unidade Orgânica: Divisão de Obras Municipais e Ambiente; ----------------------------------------------------------------------  
Categoria: Técnico Superior – Técnico Superior – Engenheiro Civil; ---------------------------------------------------------------  
Nº de postos de trabalho – UM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atividade/função: - Preparar os processos de adjudicação de empreitadas compreendendo o estudo das normas 
da especialidade, à elaboração do programa de concurso, caderno de encargos e fases subsequentes, nos termos 
da lei em vigor; -Assegurar as funções relativas à planificação, execução, controlo de custos, autos de vistoria e 
medição de trabalhos, contas finais e autos de receção provisória e definitiva das obras municipais; -Acompanhar 
a execução das obras municipais; -Efetuar a gestão da rede viária municipal, organizando e mantendo atualizados 
os respetivos cadastros;-Executar outras atividades de apoio geral ou especializado do departamento.---------------- 
NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO – DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – DOIS ----------------------------  
TOTAL DOS POSTOS DE TRABALHO A PROVER – DOIS -------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores, Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, 
do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2º. 
GRAU – CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima 
Neto foi apresentada a Proposta número 50/2022, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------  
PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – CHEFE DA 
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE” ----------------------------------------------------------------------------------------  
Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos nesta autarquia e a sua dinâmica funcional, em 
contexto orçamental que exige parcimónia na utilização dos meios financeiros ao dispor do Município, sem 
prejuízo dos níveis de eficiência, eficácia e garantia da qualidade do serviço prestado aos cidadãos; --------------------  
Considerando que o mapa de pessoal consigna a realidade em que se deve basear a estabilidade económica-
financeira e funcional da autarquia, na estrita obediência aos parâmetros que devem circunscrever o 
recrutamento de pessoal no corrente ano, no estrito respeito pelas previsões do aludido instrumento jurídico; ----  
Atento ao facto de por razões de gestão e de respostas às exigências das competências municipais e ao equilíbrio 
dos serviços, constatamos ser necessário recrutar um Chefe de Divisão de Obras Municipais e Ambiente e 
atendendo a que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A organização do serviço do Município de Aljezur em vigor contempla uma Divisão de Obras Municipais e 
Gestão Urbanística; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Em sessão da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2022, foi aprovada a 1ª alteração ao mapa de pessoal 
para o ano de 2022, a qual prevê a dotação de um chefe de divisão, a recrutar no corrente ano, para a Divisão de 
Obras Municipais e Ambiente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. De acordo com o mapa de pessoal para o ano de 2022, as funções a desempenhar pelo Chefe da Divisão de 
Obras Municipais e Ambiente, são as que a seguir se indicam: ---------------------------------------------------------------------  
• Assegurar a direção do pessoal da divisão em conformidade com as diretivas superiores e controlar a respetiva 
assiduidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



• Organizar, coordenar e promover o controlo da execução das atividades da divisão em cumprimento de 
diretivas e orientações superiores; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Preparar o expediente e as informações necessárias para despacho superior;  ----------------------------------------------  
• Assegurar a execução de todas as decisões emanadas dos superiores hierárquicos e de deliberações municipais;   
• Executar as demais funções atribuídas à divisão ou por lei; -----------------------------------------------------------------------  
• Colaborar na elaboração do orçamento e grandes opções do plano bem como os respetivos relatórios de 
execução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Para uma melhor eficácia e eficiência da referida unidade orgânica torna-se indispensável a existência de 
chefia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. O orçamento do Município encontra-se devidamente dotado com verba para provimento do posto de trabalho 
em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face a todas as circunstâncias acima aludidas e considerando que a nomeação do cargo dirigente acima 
mencionado, é imprescindível para que o Município cumpra com as suas atribuições e competências 
constitucionalmente previstas, assegurando aos cidadãos um serviço sem prejuízo dos níveis de eficiência, 
eficácia e garantia da qualidade, proponho que: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1 - Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º ambos da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na atual redação, 
aplicada à administração local pelo Decreto–Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril, na atual redação, se proceda à 
abertura de procedimento concursal, para nomeação, em regime de Comissão de Serviço, para o cargo de direção 
intermédia de 2º grau – Chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente.----------------------------------------------------  
2 - Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 13.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, seja submetido à 
aprovação da Assembleia Municipal a composição do júri de recrutamento, o qual deverá ser composto por um 
presidente e dois vogais, por forma a poder ser elaborado o respetivo despacho e aviso de abertura do 
procedimento, sugerindo os seguintes elementos para integrarem o referido Júri: -------------------------------------------  
Presidente: Nuno Pedro dos Santos Borges Marques, Chefe da Divisão de Planeamento Territorial, do Município 
de Lagos  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vogais: José da Silva Gregório, Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e Paulo Jorge Fragoso de 
Oliveira, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, ambos trabalhadores do Município de 
Aljezur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remeter a mesma à Assembleia Municipal 
para aprovação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 3 de 
agosto de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo 
de seis milhões quatrocentos e noventa e quatro mil duzentos e quarenta euros e sessenta cêntimos, e em 
Operações não Orçamentais, um saldo de cento e cinco mil oitocentos e vinte seis euros e cinquenta e oito 
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  
UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – ISABEL MARIA DE JESUS RODRIGUES PIRES – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PRÉDIO 
URBANO SITO NA RUA DO PÔR DO SOL, Nº. 7 – ROGIL: - Foi apresentado o requerimento em que Isabel Maria de 
Jesus Rodrigues Pires, vem requerer que lhe seja emitida certidão onde conste o parecer da Câmara Municipal 
sobre o destaque de uma parcela de terreno, de um prédio urbano com a área total de 1100,00m2, com a área 
coberta de 60,00m2 e descoberta de 1.040,00 m2,  inscrito na matriz sob o artigo 143, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número quinhentos e setenta e um, sito na Rua do Pôr do Sol, número 7 , em 
Rogil, freguesia de Rogil, concelho de Aljezur, conforme a seguir se indica: -----------------------------------------------------  
Parcela a destacar: Com uma área de 557,50 m2;  -------------------------------------------------------------------------------------  
Parcela Remanescente: Com uma área de 542,50 m2.  -------------------------------------------------------------------------------  
As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos.  ------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 11283/2022|FA, datada de 29 de julho 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).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – RATIFICAÇÃO DA ATA DE ATRIBUIÇÃO DO LOTE 2, DA 2ª. FASE DA ZIF – ZONA INDUSTRIAL DA 
FEITEIRINHA – SONS DA VICENTINA – PRODUÇÕES DE ESPETÁCULOS, UNIPESSOAL, LDA.: - No âmbito do teor 
constante na informação número 11281, datada de 29 de julho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Económico, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, homologar a ata de negociação para atribuição do lote na Zona Industrial da Feiteirinha e atribuir à 
entidade “ Sons da Vicentina, Produções de Espetáculos, Unipessoal, Lda, o Lote número 2 - Segunda Fase, da 
Zona Industrial da Feiteirinha, em conformidade com as condições negociadas entre os representantes e a 
Comissão de Negociação, vertidas na ata de negociação, não participando na votação o Senhor Vereador, António 
José Monteiro Carvalho, por fazer parte da Comissão de Negociação, cuja ata depois de rubricada, fica apensa à 
presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
UM PONTO DOIS – PROTOCOLO “ALGARVE + SUSTENTÁVEL”: - Foi apresentado o email registado no sistema 
informático MGD sob o número 9986, em 01 de agosto de 2022, da Vicentina – Associação para o 
Desenvolvimento do Sudoeste, enviando para aprovação a Minuta do Acordo de Parceria Bienal Turismo de 
Natureza ALGARVE + SUSTENTÁVEL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Acordo de Parceria Bienal Turismo de Natureza 
ALGARVE + SUSTENTÁVEL, a estabelecer com a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste e o 
Município de Aljezur, cujo documento fica anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------ 
Atendendo à inexistência de verba suficiente para suportar o valor da atribuição do subsídio, deverá ser efetuada 
a necessária alteração orçamental.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – PROGRAMA ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO – ALTERAÇÃO DO CONTRIBUTO 
FINANCEIRO E MODO DE TRANSFERÊNCIA DO MESMO: - No âmbito do protocolo em vigor, celebrado entre a 
Associação Dignitude e o Município de Aljezur, foi apresentada uma proposta de adenda para alteração do valor 
do contributo financeiro a atribuir pelo Município assim como o modo de transferência do mesmo. -------------------  
Face ao teor constante na informação número 11008, datada de 25 de julho do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar as alterações propostas pela Associação Dignitude, nomeadamente, o aumento do 
financiamento anual por cada beneficiário para 135€, assim como, aprovar a alteração da percentagem da 
transferência do contributo financeiro para 100%.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar as seguintes alterações ao protocolo de colaboração:  -----------------  
a) Alteração do artigo 3º (condições de recurso) para a seguinte redação: “É condição de recursos do agregado 
familiar para atribuição da comparticipação solidário do programa abem: Rede solidária do medicamento ao 
abrigo do Protocolo: Todos os agregados familiares, residentes no concelho de Aljezur, cuja capitação seja inferior 
a 50% Indexante dos Apoios Sociais (IAS)….”.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Inclusão da seguinte cláusula: “Caso um beneficiário deixe de ser elegível para o programa abem, a Associação 
Dignitude compromete-se, a partir da data em que a elegibilidade cessa, em proceder ao acerto do crédito no 
pagamento subsequente”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2022/2023: - Face ao teor constante na informação número 11285, 
datada de 29 de julho 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, 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 do Agrupamento de Escolas de Aljezur, para 
o ano letivo 2022/2023, 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 atribuído 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. --------------------------------------------------------------------------------------  
– É atribuído o escalão A, aos alunos e às alunas com medidas seletivas ou medidas adicionais de suporte à 
aprendizagem e inclusão pertencentes aos agregados familiares integrados no 1.º ou 2º escalão de rendimento 
para atribuição de abono de família. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Mais foi deliberado, por unanimidade, manifestar intenção de não atribuir escalão, aos alunos e às alunas 
pertencentes a agregados familiares integrados em escalões de rendimento para atribuição de abono de família 
superiores aos 1.º e 2.º. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi ainda deliberado, por unanimidade, comunicar aos encarregados de educação dos alunos e alunas, a quem foi 
manifestada a intenção de atribuir o escalão B, e a quem foi manifestada a intenção de não atribuir escalão, 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. ------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – PLANO DE TRANSPORTES 2022/2023: - Face ao teor constante na informação número 11302, 
datada de 29 de julho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Educação 
e Transportes, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 
2022/2023, cujo documento fica anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante.  ------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – CIRCUITO OESTE – AGOSTO A 15 DE SETEMBRO: - Face ao teor constante na informação 
número 11366, datada de 01 de agosto de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – 
Serviço de Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a criação da Linha Oeste em 
tempo extraescolar como proposto, à exceção do primeiro horário do dia, no período de 08 de agosto a 15 de 
setembro do corrente ano.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar o valor do custo máximo de compensação a transferir à Vizur, na 
importância de oito mil novecentos e quatro euros, sem qualquer dedução ao valor da compensação.  ---------------  
Atendendo à inexistência de verba suficiente para suportar o valor da atribuição da compensação, deverá ser 
efetuada a necessária alteração orçamental.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSORA 
PIEDADE MATOSO, 2022/2023: - No âmbito da informação número 11314, datada de 29 de julho de 2022, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, e atendendo à 
transferência de competências na área da Educação para o Município com efeitos a 01 de abril do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo, com o Agrupamento de Escolas, 
Professora Piedade Matoso, Aljezur, para vigorar de 01 de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023, cujo 
documento fica anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante ------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO QUATRO – NORMAS PARA AS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA, ANO ESCOLAR 
2022/2023: - No seguimento da concretização da transferência de competências em matéria de educação, torna-
se necessário regulamentar o Projeto de Escola a Tempo Inteiro (Atividades Animação e apoio à Família, 
Atividades de Enriquecimento Curricular, Componente de Apoio à Família). ---------------------------------------------------  
De acordo com o teor da informação número 11423, datada de 02 de agosto de 2022, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder à abertura de procedimento, para elaboração do Regulamento da Escola a Tempo Inteiro, 
bem como, aprovar as Normas de funcionamento do mesmo, até à elaboração e aprovação do respetivo 
regulamento, cujo documento depois de rubricado fica apenso à presente ata dela fazendo parte integrante. ------  
TRÊS PONTO CINCO – REGRAS DE AQUISIÇÃO, MARCAÇÃO E DESMARCAÇÃO DAS REFEIÇÕES NOS REFEITÓRIOS 
COM GESTÃO DIRETA OU INDIRETA DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: - No âmbito da informação número 11325, 
datada de 29 de julho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Educação 
e Transportes, e face à necessidade de uniformizar procedimentos na aquisição e consumo de refeições nos 
refeitórios das escolas do Agrupamento  de Escolas Professora Piedade Matoso, Aljezur, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar as Regras de aquisição, marcação e desmarcação das refeições nos refeitórios escolares, 
com gestão direta ou indireta do Município de Aljezur, cujo documento, depois de rubricado, fica apenso à 
presente ata dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO – ASSOCIATIVISMO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – COMEMORAÇÕES 
DO 30º. ANIVERSÁRIO – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: - Foi apresentado o oficio enviado por email e  
registado no sistema informático MGD sob o número 9356, em 19 de julho de 2022, dos Serviços Sociais das 
Autarquias do Município de Aljezur, em que solicitam apoio financeiro no valor de mil e quinhentos euros, para 
fazer face a despesas com  a realização  de um convívio para comemoração do 30º. Aniversário da Associação, 
que se realizou no dia 22 de julho do corrente ano, onde incluiu atividades recreativas, de animação musical e um 
beberete para todos os associados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de mil e quinhentos euros, aos Serviços 
Sociais das Autarquias do Município de Aljezur, para fazer face a despesas com a realização das Comemorações 
do 30º. Aniversario da Associação.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi referido pelo Senhor Presidente da Câmara que era intenção estabelecer, num futuro próximo, um acordo 
financeiro com vista a apoiar as atividades desenvolvidas pelos Serviços Sociais das Autarquias do Município de 
Aljezur.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO DOIS – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – PEDIDO DE APOIO EXCECIONAL PARA 
FINALIZAÇÃO DO PARQUE DE CARAVANAS: - Foi apresentado o ofício número 19/2022, enviado por email e 
registado no sistema informático MGD sob o número 9647, em 25 de julho de 2022, do Grupo Desportivo 
Odeceixense, solicitando um reforço ao apoio financeiro concedido em reunião do executivo realizada em 09 de 
março de 2021, para a construção do Parque de Autocaravanas no espaço adjacente à sua Sede, em Odeceixe. ----  
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do senhor Vereador Manuel Marreiros, do Grupo de 
Cidadãos Eleitores Renascer, atribuir o reforço solicitado no valor de quarenta mil euros. Não participou da 
votação o senhor Vereador Ricardo Lopes, por se encontrar impedido de fazê-lo. --------------------------------------------  
Declaração de voto do Senhor Vereador Manuel Marreiros: “Voto contra porque discordo, do apoio do 
município para construir uma área de serviço para caravanas. Não obstante se tratar de um espaço privado da 
coletividade e de ser ela a decidir sobre o seu uso, não veria qualquer objeção ao apoio municipal se ali tem sido 
decidido construir um espaço desportivo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Pelos senhores Misburg Jetzt Hannover e Luneburg, foi 
abordada de novo a questão relativamente ao estado em que se encontra a estrada da Zambujeira, Estrada 1002, 
por ter vários buracos que causam constrangimentos na circulação bem como estragos nas viaturas que aí 
circulam.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi esclarecido pelo senhor Presidente e pelo senhor Vereador António Carvalho que a estrada está referenciada 
devendo ser reparada logo que possível, uma vez que a Câmara Municipal está a dar prioridade às estradas que 
se encontram em piores condições.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 e trinta minutos, 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 quatro dias do mês de Agosto de 2022. 

 

 

O Presidente da Câmara, 
 

 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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