
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 81 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/22  

 
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 01 de setembro 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 Lídia da Conceição de Jesus Marques – Pedido de aquisição em posse plena, de um lote de terreno sito na rua 
dos bombeiros, nº. 5/5 A, em Aljezur; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.1 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve – Acordo entre o Governo e Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, nos domínios da Educação e Saúde; ------------------------------------------------------  
1.4.2 Junta de Freguesia de Odeceixe – Pedido de alteração ao apoio concedido para o ano de 2022; ------------------  
1.4.3 Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território – Decreto-Lei 100/2018 – 
Descentralização de competências no domínio da gestão das vias de comunicação; -----------------------------------------  
2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Recurso a Reserva de Recrutamento – Dois Assistentes Operacionais; ------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  
1. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Maria Manuela de Jesus João e José Fernandes Domingos – Pedido de certidão de compropriedade de um 
prédio sito em Camarate – Rogil; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Iguarias d`Êxito – Unipessoal, Lda. – Pedido de instalação de toldo no Quiosque Municipal, sito no Largo 1º. de 
Maio – Rogil; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2. CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Associação de Defesa do Património histórico e Arqueológico de Aljezur – Transcrição do pergaminho, que se 
encontra no Arquivo Histórico de Aljezur – Pedido de apoio financeiro; ---------------------------------------------------------  
3. AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Ação Social Escolar – Ano Letivo 2022/2023 – Pedido de reavaliação de candidatura; ----------------------------------  
4. DESPORTO E TEMPOS LIVRES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 Férias Ativas – Restituição de valores; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 recomendações /questões:  
“O Município adquiriu um terreno ao lado do parque de estacionamento das finanças para aí instalar também um 
parque de estacionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O referido terreno já é utilizado como estacionamento, mas enquanto não for construído o novo parque, deve o 
piso ser melhorado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante o verão o terreno constitui um “mar” de pó e quando chove é um “mar” de lama. -------------------------------  
De forma a minimizar o problema, os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, recomendam ao 
Senhor Presidente da Câmara que o referido espaço seja preenchido com toutvenant regado e compactado e 
acautelando a adequada drenagem para evitar acumulação de água em caso de chuva, ou, melhor ainda, ser 
aplicada uma rega de colagem sobre o toutvenant. -----------------------------------------------------------------------------------  
1- Qual o ponto da situação relativo à revisão do Plano Diretor Municipal? -----------------------------------------------------  
2- Qual o ponto da situação referente ao projeto do emissário de esgotos do Espartal, para a ETAR do Vale da 
Telha? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3- Se já foi lançado o concurso para elaboração do projeto do parque de estacionamento, na Rua 25 de Abril em 
Aljezur, junto às Finanças? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4- Se já foi lançado o concurso para elaboração do parque de lazer dos Malhadais, em Odeceixe? ----------------------  
5- Se já foi lançado o concurso para elaboração do projeto de reparação da estrada para a Praia da Amoreira? -----  
Caso já tenham sido lançados esses concursos, os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, solicitam 
ao Senhor Presidente da Câmara que lhes sejam enviados os cadernos de encargos e os termos de referência.” ----  

Ordem do Dia 
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ----------------------------------  
UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 
Despachos do Senhor Presidente exarados na vigésima, vigésima primeira, vigésima segunda e vigésima terceira 
alteração ao Orçamento da Despesa de 2022, na vigésima, vigésima primeira, vigésima segunda e vigésima 
terceira Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI e AMR), para o ano dois de 2022.  ------------------------  
UM PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: - Foi apresentada a seguinte legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento:   
DECRETO-LEI N.º 53/2022 – Diário da República n.º 156/2022, Série I de 2022-08-12, Presidência do Conselho de 
Ministros, estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2022. ------------------------------------------   
LEI N.º 16/2022 – Diário da República n.º 157/2022, Série I de 2022-08-16, Assembleia da República,  
Aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas, transpondo as Diretivas 98/84/CE, 2002/77/CE e (UE) 2018/1972, 
alterando as Leis números 41/2004, de 18 de agosto, e 99/2009, de 4 de setembro, e os Decretos-Leis 
números 151-A/2000, de 20 de julho, e 24/2014, de 14 de fevereiro, e revogando a Lei n.º 5/2004, de 10 de 
fevereiro, e a Portaria n.º 791/98, de 22 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 21/2022 – Diário da República n.º 157/2022, Série I de 2022-08-16, 
Presidência do Conselho de Ministros – Secretária-Geral, Retifica a Portaria n.º 198/2022, de 27 de julho, que 
regulamenta as condições específicas de concretização da medida da gratuitidade das creches e creches 
familiares, integradas no sistema de cooperação, bem como das amas do Instituto da Segurança Social, I. P. --------  
DECRETO-LEI N.º 56/2022 – Diário da República n.º 160/2022, Série I de 2022-08-19, Presidência do Conselho de 
Ministros, Reforça o abono de família e altera os respetivos escalões de acesso. ---------------------------------------------  
PORTARIA N.º 21/2022 – Diário da República n.º 162/2022, Série I de 2022-08-23, Economia e Mar, Aprova o 
Regulamento Geral do Controlo Metrológico Legal dos Métodos e dos Instrumentos de Medição. ----------------------   
DECRETO-LEI N.º 56/2022 - Diário da República n.º 160/2022, Série I de 2022-08-19, Presidência do Conselho de 
Ministros, Reforça o abono de família e altera os respetivos escalões de acesso. ---------------------------------------------  
PORTARIA N.º 211/2022 - Diário da República n.º 162/2022, Série I de 2022-08-23, Economia e Mar, Aprova o 
Regulamento Geral do Controlo Metrológico Legal dos Métodos e dos Instrumentos de Medição. ----------------------  
PORTARIA N.º 212/2022 - Diário da República n.º 162/2022, Série I de 2022-08-23, Infraestruturas e Habitação, 
Procede à atualização dos valores das classes dos alvarás. --------------------------------------------------------------------------  
LEI N.º 18/2022 - Diário da República n.º 164/2022, Série I de 2022-08-25, Assembleia da República, altera o 
regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.  ----------------  
decreto-lei n.º 57-a/2022 - diário da república n.º 165/2022, 1º suplemento, série i de 2022-08-26, Presidência do 
Conselho de Ministros, Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19. ---------------------  

https://dre.pt/application/external/eurolex?98L0084
https://dre.pt/application/external/eurolex?02L0077
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L1972
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/41-2004-480710
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/99-2009-489497
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/151-a-2000-514399
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/24-2014-572450
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/5-2004-581061
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/791-1998-241657


RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 73-A/2022 - Diário da República n.º 165/2022, 1º Suplemento, 
Série I de 2022-08-26, Presidência do Conselho de Ministros, Prorroga a declaração da situação de alerta, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
PORTARIA N.º 216/2022 DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 167/2022 - Série I de 2022-08-30, Economia e Mar, Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Ambiente e Ação Climática e Infraestruturas e Habitação, Procede à primeira 
alteração da Portaria n.º 7/2022, de 4 de janeiro, que regulamenta as condições de publicidade dos horários de 
trabalho e a forma de registo dos respetivos tempos de trabalho. ----------------------------------------------------------------  
PORTARIA N.º 217-D/2022 - Diário da República n.º 168/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-08-31, Ambiente e 
Ação Climática, Aprova o Regulamento do Apoio à Submedida Reduzir Perdas de Água e Aumentar a Eficiência no 
setor agrícola (SM2), do Investimento, Medida C09-i01.02 - Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve (CA), 
ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). ------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – LÍDIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS MARQUES – PEDIDO DE AQUISIÇÃO EM POSSE PLENA, DE 
UM LOTE DE TERRENO SITO NA RUA DOS BOMBEIROS, Nº. 5/5 A, EM ALJEZUR: - No seguimento das 
deliberações de Câmara, datadas de 30 de maio e 23 de julho de 2019, respetivamente, foi presente o processo 
em que Lídia da Conceição de Jesus Marques Simões, vem requer a aquisição em posse plena do lote de terreno, 
sito na Rua dos Bombeiros, número cinco/cinco-A, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3456, da 
freguesia de Aljezur, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil trezentos e 
noventa e um. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder à avaliação do lote em causa para futura decisão. ---------  
UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
ALGARVE – ACORDO ENTRE O GOVERNO E ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, NOS 
DOMÍNIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE: - Foi apresentado o email, registado no sistema informático MGD sob o 
número 10805, em 18 de agosto de 2022, da CCDR - Algarve, enviando para conhecimento o Acordo Setorial de 
Compromisso entre o Governo e a ANMP – Associação, para descentralização nos domínios da Educação e da 
Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO APOIO 
CONCEDIDO PARA O ANO DE 2022: - Retirado da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO – DECRETO-LEI 100/2018 – DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA GESTÃO DAS 
VIAS DE COMUNICAÇÃO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 10408, 
em 09 de agosto de 2022, do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, enviando 
para conhecimento informação relativa à Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Domínio 
das Vias de Comunicação, no âmbito do Decreto - Lei número 100/2018, de 28 de novembro.  --------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 31 de 
agosto de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo 
de seis milhões quinhentos e cinquenta e um mil e setecentos euros e quarenta e nove cêntimos, e em Operações 
não Orçamentais, um saldo de cento e cinco mil novecentos e dois euros e noventa cêntimos. --------------------------  
TRÊS – RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – RECURSO A RESERVA DE RECRUTAMENTO – DOIS ASSISTENTES OPERACIONAIS:  ----------------  
- Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta número 53/2022, que a seguir se transcreve: ---  
PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RECURSO A RESERVA DE RECRUTAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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, torna-se necessário iniciar o procedimento 



de recrutamento de mais trabalhadores, com recurso à constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• O município tem sabido gerir com eficiência e eficácia os seus recursos financeiros. --------------------------------------  
• Não ser possível na estrutura orgânica interna recorrer à modalidade de mobilidade interna a fim de suprir as 
necessidades supra referidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Está consagrado no Mapa de Pessoal um posto de trabalho, devidamente dotado financeiramente no 
orçamento municipal, na carreira e categoria de Assistente Operacional – Serviços Gerais (Serviço de Educação – 
Vigilantes), para celebração de um Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado caraterizado pelas seguintes 
funções:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Executar funções de caracter manual de apoio de acordo com as competências na Educação do Município de 
Aljezur;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Apoiar a elaboração de refeições nas cantinas escolares;  --------------------------------------------------------------------------  
- Limpeza e manutenção de espaços sob gestão da DDEP;  --------------------------------------------------------------------------  
- Desempenhar funções de vigilância nos transportes escolares;  ------------------------------------------------------------------  
- Executar outras atividades/tarefas de complexidade compatível com a categoria profissional, em áreas onde 
tenha ou venha a ter formação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Por deliberação do executivo municipal tomada em reunião realizada a 22 de junho de 2021, foi aberto, por 
aviso publicado na Diário da República n.º 184, de 21 de setembro de 2021, Procedimento Concursal Comum para 
celebração de Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado na carreira e categoria de Assistente Operacional 
– Serviços Gerais (Serviço de Educação – Vigilantes), para celebração de um Contrato de Trabalho por Tempo 
indeterminado caraterizado pelas seguintes funções: ---------------------------------------------------------------------------------  
- Executar funções de caracter manual de apoio de acordo com as competências na Educação do Município de 
Aljezur;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Apoiar a elaboração de refeições nas cantinas escolares;  --------------------------------------------------------------------------  
- Limpeza e manutenção de espaços sob gestão da DDEP;  --------------------------------------------------------------------------  
- Desempenhar funções de vigilância nos transportes escolares;  ------------------------------------------------------------------  
- Executar outras atividades/tarefas de complexidade compatível com a categoria profissional, em áreas onde 
tenha ou venha a ter formação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• No referido procedimento Concursal, foi constituída uma reserva de recrutamento, válida pelo período de 18 
meses a contar da data da homologação da Lista Unitária de Ordenação Final, tendo a mesma sido homologada a 
3 de fevereiro de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• De acordo com a legislação em vigor a reserva de recrutamento dos procedimentos concursais deverá ser 
utilizada sempre que, no prazo referido, haja necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho. -------------  
Proponho à Exmª Câmara Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
• No uso da competência da Câmara Municipal e consubstanciada na informação do serviço de recursos humanos 
constante no movimento 3, efetuado a 30 de agosto de 2022, no documento 2034, registado do Sistema de 
Gestão de Pessoal, que seja autorizado o recurso à reserva de recrutamento, constante da Lista Unitária de 
Ordenação Final dos candidatos aprovados no Procedimento Concursal Comum para celebração de dois Contrato 
de Trabalho por Tempo indeterminado na carreira e categoria de Assistente Operacional – Serviços Gerais 
(Serviço de Educação – Vigilantes), para celebração de Contrato de Trabalho por Tempo indeterminado, com vista 
ao provimento de mais um posto de trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores, Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, 
do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, aprovar a presente proposta. -----------------------------------------------------  
Declaração de voto dos Senhores Vereadores, Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos 
Eleitores – Renascer----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Os Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, votam contra por 
considerar que o município tem recursos humanos suficientes para fazer face ao exercício das suas atribuições e 
competências.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  
UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – MARIA MANUELA DE JESUS JOÃO E JOSÉ FERNANDES DOMINGOS – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM CAMARATE – ROGIL: - Foi apresentado o requerimento de Maria 
Manuela de Jesus João e marido José Fernandes Domingos, ambos residentes em Caixa Postal 507-L, Camarate, 
Rogil, na qualidade de proprietários do prédio misto, sito em Camarate, da freguesia de Rogil, concelho de 



Aljezur,   inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 36 da Secção I e na matriz predial urbana sob o artigo 1141 
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número sessenta e quatro, da Freguesia de Rogil, 
vêm nos termos do número 1, do artigo 54º., da Lei número 91/95, de 02 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei número 70/2015, de 16 de julho, solicitar que lhe seja emitida certidão onde conste que o 
Município não vê inconveniente na constituição de compropriedade a favor de Lothar Wilfried Kratt e Annegret 
Henriette Ode,  na proporção de ½ para cada um dos compradores.  ------------------------------------------------------------  
Analisado o processo e estando o mesmo conforme, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão 
requerida certificando o parecer favorável ao pedido dos requerentes e onde conste que este Município não vê 
inconveniente na constituição da compropriedade do prédio misto, sito em Camarate, da freguesia de Rogil e 
concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 36 da Secção I e na matriz predial urbana sob o 
artigo 1141 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número sessenta e quatro, porquanto 
o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o número 1, do artigo 54º., da Lei número 91/95, de 02 de 
setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número 70/2015, de 16 de julho, visa salvaguardar.  ---------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – IGUARIAS D`ÊXITO – UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE TOLDO NO QUIOSQUE 
MUNICIPAL, SITO NO LARGO 1º. DE MAIO – ROGIL: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 8470, em 01 de julho de 2022, de Cristina Almeida, na qualidade de sócia gerente da 
empresa Iguarias D’Êxito, Lda., sociedade titular do direito de ocupação e exploração do Quiosque Municipal sito 
no Largo 1º de Maio, Rogil, freguesia de Rogil, concelho de Aljezur, em que vem solicitar autorização para a 
instalação de um toldo de cerca de 7,5 m2, na esplanada parede Este do Quiosque, de modo a melhorar o serviço 
da referida esplanada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Analisado o processo e estando o mesmo conforme, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação 
do toldo, sendo que a colocação do mesmo não representará qualquer direito a compensação financeira ou 
temporal e passará a ser parte integrante do edificado. ------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR – 
TRANSCRIÇÃO DO PERGAMINHO, QUE SE ENCONTRA NO ARQUIVO HISTÓRICO DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO 
FINANCEIRO: - Foi apresentada a carta registada no sistema informático MGD sob o número 10380, em 08 de 
agosto de 2022, da Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, solicitando um apoio 
financeiro no valor de dois mil quatrocentos e oitenta euros e quarenta cêntimos, para fazer face a despesas com 
a edição do livro “A Justiça do Rei o Concelho e o Comendador de Aljezur (Séc. XIV).---------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado no valor de dois mil quatrocentos e 
oitenta euros e quarenta cêntimos, à Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, 
para a edição do livro “A Justiça do Rei o Concelho e o Comendador de Aljezur (Séc. XIV). --------------------------------- 
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2022/2023 – PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE 
CANDIDATURA: - Foi apresentada a carta de (…), registada no sistema informático MGD sob o número 10761, em 
19 de agosto de 2022, solicitando a isenção do pagamento das refeições escolares dos seus familiares.  --------------   
Não obstante a informação número 12784, datada de 23 de agosto do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, e com base nos 
factos invocados no pedido, a Câmara deliberou, por unanimidade, enquadrar as crianças que constituem o seu 
agregado familiar (quatro), no Escalão A. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO – DESPORTO E TEMPOS LIVRES ------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – FÉRIAS ATIVAS – RESTITUIÇÃO DE VALORES: - Foi apresentado o email registado no 
sistema informático MGD sob o número 7446, em 09 de junho de 2022, de Whissan Graciete Guerra Mancanha, 
solicitando o cancelamento da inscrição de Eduwina Graciete Guerra Mancanha, nas férias desportivas. --------------  
Face ao teor constante na informação número 12286, datada de 16 de agosto do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, bem como, da 
informação do Serviço de Gestão financeira, produzido no movimento número 4, do sistema informático MGD, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, restituir à Senhora Whissan Graciete Guerra Mancanha, o valor de 
cinquenta e cinco euros, referente à fatura número 025/413, emitida em 22 de junho do corrente ano. --------------  
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Não se verificou qualquer intervenção por parte do público 
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



APROVAÇÃO DA ATA: - De acordo com o disposto no número três, do artigo cinquenta e sete, da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e depois de lida em voz alta na presença de todos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata. -----------------------------------------------------------------------------------  
VOTAÇÃO: - Todas as votações foram tomadas nominalmente. -------------------------------------------------------------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e quinze minutos, 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 01 dias do mês de setembro de 2022. 

 

 

 
O Presidente da Câmara 

 

 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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