
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 91 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/26  

 
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 06 de outubro de 2022, na Sala de Sessões dos Paços do Município, tomou 
as deliberações abaixo indicadas e referentes à seguinte ordem de trabalhos:  ------------------------------------------------  
Período Antes da Ordem do Dia – Assuntos gerais de interesse do Município --------------------------------------------------  
Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  ---------------------------------  
1. ADMINISTRAÇÃO GERAL  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Informações do Senhor Presidente da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Legislação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3.1 Paróquia da Nossa Senhora D`Alva – pedido de apoio; ------------------------------------------------------------------------  
1.3.2 AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Protocolo para cobrança de tributos em divida ao Município  --------  
2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Aquisição de conservas comemorativas para o evento “Amendoim em Festa”; -------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE  ----------------------  
1. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Noémia Maria da Costa e Maria José Batista Costa – Pedido de certidão de compropriedade de um prédio sito 
em Laranjeira – Odeceixe - Ratificação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Processo Concurso – Concessão e Exploração de Quiosques – Praia de Odeceixe; ---------------------------------------  
1.2 Lote 12 Lda – Lote 12 da 1ª Fase da Zona Industrial da Feiteirinha – Incumprimento de prazos. ---------------------  
2. AÇÃO SOCIAL  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Ação Social Escolar - ano letivo 2022/2023; -----------------------------------------------------------------------------------------  
2.2 AAAF – Atividades de Apoio à Família – Clausula 23ª. das Normas – Proposta; --------------------------------------------  
3. CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Proposta de Continuidade do Projeto Artístico “Dança Criativa” – Pré-Escolar – Ano Letivo 2022/2023. -----------  
4. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 Auxílios Económicos aos alunos do Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso – Aquisição de 
Material Escolar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.2 Aquisição de livros do Plano Nacional de Leitura, para oferta aos alunos do Agrupamento de Escolas de Aljezur 
– Ano Letivo 2022/2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.3 Subsídios de Alojamento e Transporte – Ano Letivo 2022/2023; --------------------------------------------------------------  
4.4 Bolsas de Estudo – Ano letivo 2022/2023; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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:  
1- Distribuição de correio no concelho de Aljezur: -------------------------------------------------------------------------------------   
Constata-se que no concelho de Aljezur a distribuição do correio está a ser feita com grande atraso, chegando 
mesmo a haver correspondência distribuída com mais de um mês de atraso. --------------------------------------------------  
Nestes termos, os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, recomendam que o Senhor Presidente 
da Câmara manifeste junto da Administração dos CTT o desagrado perante tal situação que prejudica os cidadãos 
em geral e a necessidade, urgente, de ser retomada a normalidade na distribuição do correio. --------------------------  
2- Os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores- Renascer, alertam novamente para a situação insalubre em 
que se encontra a Ribeira de Aljezur, podendo revelar-se uma situação de saúde pública, para além da 
mortalidade causada na fauna ribeirinha, uma vez que estão a formar-se charcos sem qualquer renovação de 
água a que acresce o facto de ainda haver esgotos a correr para a Ribeira. -----------------------------------------------------  
Deverá ser encontrada uma solução para hidratar a Ribeira, nomeadamente através da ligação da captação de 
água existente na várzea de Aljezur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3- Relativamente ao procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal, os Vereadores do Grupo de Cidadãos 
Eleitores-Renascer, solicitam que lhes seja fornecido o caderno de encargos, programa de procedimento ou 
termos de referência, relativos ao procedimento concursal. Solicitam ainda que lhes seja indicado qual a 
constituição da equipa técnica que integra a entidade a quem foi adjudicado o trabalho. ----------------------------------  
4- Relativamente à elaboração do Projeto do Parque de Estacionamento na Rua 25 de Abril, em Aljezur, os 
Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, recomendam que o projeto abranja o atual parque de 
estacionamento, junto às Finanças, de forma a obter um projeto integrado. Deverá o projeto integrar também 
uma solução que permita resolver o problema relativo ao estacionamento do bloco de apartamentos a sul, cuja 
situação já é do conhecimento da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
Igualmente, seria aconselhável a aquisição de mais terreno na zona, nomeadamente atrás do atual parque de 
estacionamento junto às Finanças. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5- Projeto de reparação da estrada Tramelo/Espinhaço de Cão – Os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores- 
Renascer, solicitam as seguintes informações: Qual a modalidade concursal utilizada para efeitos de adjudicação 
da empreitada? Qual o valor base do procedimento concursal? Quais os concorrentes que apresentaram 
proposta? Qual o valor de adjudicação? A quem foi adjudicada a empreitada? ------------------------------------------------  

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 quinta e vigésima sexta alteração ao Orçamento da 
Despesa de 2022, na vigésima quinta e vigésima sexta, 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:   
PORTARIA N.º 240/2022 - Diário da República n.º 182/2022, Série I de 2022-09-20, Presidência do Conselho de 
Ministros, Décima primeira alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos, aprovado pela Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro. ---------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 61/2022 - Diário da República n.º 185/2022, Série I de 2022-09-23, Presidência do Conselho de 
Ministros, Aprova a orgânica da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. --------------------------------------------  
PORTARIA N.º 244-A/2022 - Diário da República n.º 186/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-09-26, Finanças e 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Procede à regulamentação do apoio extraordinário a titulares de 
rendimentos e prestações sociais criado pelo Decreto-Lei n.º 57-C/2022, de 6 de setembro. ------------------------------  
PORTARIA N.º 246/2022 - Diário da República n.º 187/2022, Série I de 2022-09-27, Presidência do Conselho de 
Ministros, Ciência, Tecnologia E Ensino Superior E Trabalho, Solidariedade E Segurança Social, Cria a segunda fase 
do Programa «Emprego + Digital 2025», programa de formação profissional na área digital. ------------------------------  
DECRETO REGULAMENTAR N.º 4/2022 - Diário da República n.º 190/2022, Série I de 2022-09-30, Presidência do 
Conselho de Ministros, Altera a regulamentação do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento 
de cidadãos estrangeiros do território nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 66-A/2022 - Diário da República n.º 190/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-09-30, 
Presidência do Conselho de Ministros, Determina a cessação de vigência de decretos-leis publicados, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------------------------  



UM PONTO TRÊS PONTO UM – PARÓQUIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA – PEDIDO DE APOIO: - Foi apresentado 
o email registado no sistema informático MGD sob o número 13122, em 30 de setembro de 2022, da Fábrica da 
Igreja da Nossa Senhora D`Alva de Aljezur, em que solicita apoio financeiro no valor de mil cento e cinquenta 
euros, IVA incluído, para fazer face a despesas com o autocarro de 63 lugares para a realização da peregrinação 
ao Santuário de Fátima, nos dias 15 e 16 de outubro do corrente ano. -----------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio financeiro solicitado, no valor de mil cento e cinquenta 
euros, IVA incluído, para fazer face a despesas com o transporte dos peregrinos ao Santuário de Fátima. -------------  
UM PONTO TRÊS PONTO DOIS – AT – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA – PROTOCOLO PARA COBRANÇA 
DE TRIBUTOS EM DIVIDA AO MUNICÍPIO: - No seguimento do email registado no sistema informático MGD sob o 
número 13057 em 29 de setembro de 2022, da AT - Autoridade Tributária Aduaneira – Serviço de Finanças de 
Aljezur, foi presente para aprovação a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município e a AT – Autoridade 
Tributária Aduaneira, no âmbito da delegação da competência na AT - Autoridade Tributária Aduaneira, para 
efeito de instrução e cobrança dos processos de Execução Fiscal resultante de dívidas ao Município de Aljezur, 
cujo documento depois de rubricado fica anexo à ata, dela fazendo parte integrante e submeter o mesmo à 
aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 04 de 
outubro de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um 
saldo de seis milhões quatrocentos e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e três euros e oitenta e oito 
cêntimos, e em Operações não Orçamentais, um saldo de cento e quatro mil oitocentos e trinta e dois euros e 
sessenta cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO UM – AQUISIÇÃO DE CONSERVAS COMEMORATIVAS PARA O EVENTO “AMENDOIM 
EM FESTA”: - Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta número 63/2022, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“PROPOSTA  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Aquisição de conservas para ofertas institucionais ----------------------------------------------------------------------------------  
Ao longo dos anos tem este município vindo a apostar na afirmação de produtos locais de qualidade. A batata 
doce de Aljezur (Lira) com IGP, tem sido alvo desta aposta constante.  ----------------------------------------------------------  
A diversificação da aplicação deste produto de excelência da gastronomia local em diversas receitas ou novos 
produtos, tem se revelado numa aposta de sucesso ao longo dos tempos na afirmação deste produto local.---------  
As diversas aplicações na pastelaria, na cerveja artesanal, nos chocolates artesanais, bolos secos, gelados, pão, 
licores e aguardentes tem sido motivo de afirmação e sucesso.  -------------------------------------------------------------------  
foi em 2018 que lançou este Município o desafio à empresa Martins e Pereira sedeada em Ferragudo, para a 
criação de duas receitas de conserva que incluíssem produtos locais. Desde logo a Batata doce de Aljezur e o 
amendoim. Esta empresa que prima pela criação de conservas artesanais e sobretudo, procura valorizar produtos 
da região algarvia, pareceu-nos o parceiro ideal para desenvolver este projeto  ----------------------------------------------  
Este desafio lançado em 2018 resultou em dois produtos que passaram a integrar as ofertas institucionais deste 
município. Esta parceria foi na altura amplamente divulgada e orgulhosamente divulgada pela própria empresa, 
conforme exemplo aqui replicado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Apesar de serem dois produtos distintos a empresa sempre os entendeu como um produto único, de um 
território único e por isso entendeu desenvolver uma imagem especifica e única para estes produtos de Aljezur. --  
A sua complementaridade foi por eles entendida, e foi isso mesmo que a designer por eles contratada, tentou 
replicar na embalagem produzida em exclusivo para o efeito. Essa evidencia fica clara na junção das duas 
embalagens, que reproduzem uma imagem que se complementa e que pretende retratar o cultivo do amendoim 
e da Batata-doce de Aljezur, afirmando a complementaridade e sobretudo a identidade única destes produtos 
neste território, conjugando produtos do mar do nosso Algarve como o Atum e a Cavala.  --------------------------------  
A presente proposta pretende renovar a produção já havida da receita de cavala com amendoim, para assim 
integrar as ofertas institucionais do certame organizado pela junta de freguesia do Rogil “Amendoim em festa”. 
Esta intenção pretende renovar e prosseguir com a estratégia atras referida de diversificação da aplicação dos 
produtos locais como forma de afirmação dos mesmos, conforme já feito com a Batata doce de Aljezur. -------------  
Esta conserva que valoriza o produto local amendoim, tem na sua receita a seguinte constituição: ---------------------  
Ingredientes: Cavala (53%), Amendoim (10%), Cebola, Sumo de Limão, Azeite Virgem, Sal, Agar-Agar, Pimenta 
preta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Será embalada em frascos de vidro de 100gr transparentes e rosca preta e irá utilizar a rotulagem atras descrita e 
exemplificada pela fotografia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta feita e conforme solicitado pelos Senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores 
Independentes “Renascer”, pretendeu-se clarificar de que se tratava a oferta, a sua composição e constituição 
bem como o propósito da sua aquisição. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo presente que a presente matéria tem como finalidade primeiramente a promoção dos produtos locais e 
segundamente integrar as ofertas institucionais do município, tendo por isso de ser presente à Reunião de 
Câmara tal intenção.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Com base nesta condição, proponho a aquisição do presente produto em conformidade com o orçamento 
proposto.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e desenvolver o processo de contratação 
pública por ajuste direto, em regime simplificado, para a aquisição de oitocentas e vinte Conservas 
Comemorativas do evento 1ª edição do festival “Amendoim em Festa”, pelo valor de dois mil quatrocentos e 
noventa e quatro euros e sessenta cêntimos, IVA incluído à taxa legal em vigor, à Empresa Dias Malandros- 
Unipessoal, Lda, destinadas a oferta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE  ----------------------  
UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – NOÉMIA MARIA DA COSTA E MARIA JOSÉ BATISTA COSTA – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM LARANJEIRA – ODECEIXE – RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado o 
requerimento de Noémia Maria da Costa e Maria José Batista da Costa, na qualidade de promitentes 
compradoras do prédio rústico, denominado “Laranjeira”, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 4, da 
Secção Q, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número cento e noventa e seis, da 
freguesia de Odeceixe, concelho de Aljezur, vêm nos termos do número 1, do artigo 54º., da Lei número 91/95, 
de 2 de setembro, na sua redação atual dada 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 em 
partes iguais do prédio acima descrito, a seu  favor. -------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 28 
de setembro do corrente ano, na aplicação informática MGD, o qual autorizou a emissão da certidão requerida, 
certificando o parecer ao solicitado. ------------------------------------------- 
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – PROCESSO CONCURSO – CONCESSÃO E EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUES – PRAIA DE ODECEIXE: - 
Retirado da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – LOTE 12 LDA – LOTE 12 DA 1ª FASE DA ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA – 
INCUMPRIMENTO DE PRAZOS: - Retirado da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2022/2023:  ---------------------------------------------------------  
2.1.1 – No seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara de 04 de agosto de 2022, foi apresentada a 
exposição registada no sistema informático MGD, sob o número 10743, em 17 de agosto do corrente ano, e em 
sede do direito de audiência dos interessados, vem a responsável de educação do aluno Simão Francisco Jacinto 
Alves, solicitar a reavaliação do escalão de Ação Social Escolar para o ano letivo 2022/2023.------------------------------  
Não obstante, a informação número 13019, datada de 31 de agosto de 2022, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
enquadrar o aluno no Escalão A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1.2 – Face ao teor constante na Informação número 14081, datada de 22 de setembro 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/alunas, do Agrupamento de Escolas de 
Aljezur - Professora Piedade Matoso, 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 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 manifestada intenção de atribuir 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 manifestada 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 a que foram 
atribuídos o escalão B, 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.  -----------------------------------  
2.1.3 – Face ao teor constante na informação número 14302, datada de 27 de setembro de 2022, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, e tendo sido presente 
a listagem do boletim de candidatura ao apoio socioeducativo da aluna, 
Maria Helena Yang Borges Santos, a Câmara deliberou por unanimidade, manifestar a intenção de atribuir o 
escalão B à referida aluna, por esta pertencer a um agregado familiar integrado no 2.º escalão de rendimento 
para atribuição de abono de família. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao respetivo encarregado de educação que poderá pronunciar-
se por escrito, no prazo de 10 dias, após a receção da comunicação, nos termos do artigo 121º., do Código do 
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1.4 – Face ao teor constante na informação número 14295, datada de 27 de setembro de 2022, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, e tendo sido presente 
a listagem do boletim de candidatura ao apoio socioeducativo do aluno, António Eduardo Borges Gonçalves, a 
Câmara deliberou por unanimidade, manifestar a intenção de atribuir o escalão B ao referido aluno, por este 
pertencer a um agregado familiar integrado no 2.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família. ----  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao respetivo encarregado de educação que poderá pronunciar-
se por escrito, no prazo de 10 dias, após a receção da comunicação, nos termos do artigo 121º., do Código do 
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – AAAF – ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA – CLAUSULA 23ª. DAS NORMAS – PROPOSTA: - 
Retirado da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – PROPOSTA DE CONTINUIDADE DO PROJETO ARTÍSTICO “DANÇA CRIATIVA” – PRÉ-ESCOLAR 
– ANO LETIVO 2022/2023: - No âmbito da informação registada no sistema informático MGD sob o número 
14000 de 20 de setembro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de 
Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar continuidade e aprovar o projeto 
artístico/educativo “Dança Criativa”, no pré-escolar, para o ano letivo 2022/2023, a ser desenvolvida com a 
coordenadora do projeto Albina Petrolati, pelo valor total de cinco mil novecentos e vinte euros e desenvolver o 
processo de contratação pública por ajuste direto, em regime simplificado.  ---------------------------------------------------  
QUATRO – EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – AUXÍLIOS ECONÓMICOS AOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSORA 
PIEDADE MATOSO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada 
a Proposta número 62/2022, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------  
“PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Atribuição de verba para aquisição de material escolar” --------------------------------------------------------------------------  
No domínio da ação social escolar, o recente processo de transferência de competências para os municípios 
alargou a sua aplicação, desde a educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, a toda a escolaridade 
obrigatória o que, no caso do concelho de Aljezur, abrange todos os alunos desde a educação pré-escolar até ao 
9º ano do ensino básico obrigatório. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tem sido entendimento dos sucessivos executivos municipais que a atribuição de apoios para aquisição de 
materiais deveria abranger todos os alunos e ter, portanto, um carater universal. Nesse entendimento, sempre foi 
aprovada, anualmente, a atribuição da verba de doze euros e cinquenta cêntimos por aluno do pré-escolar e do 
1º ciclo, independentemente de terem ou não escalão ASE. ------------------------------------------------------------------------  
Considerando que a atribuição deste apoio aos alunos até ao 9º ano de escolaridade é agora competência do 
município de Aljezur; considerando ainda que sempre foi entendimento dos sucessivos executivos que estes 
apoios deveriam ter um carater universal e abranger todos os alunos, independentemente do escalão ASE a que 
teriam direito, proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que seja atribuída a todos os alunos que frequentam a educação pré-escolar e o ensino básico obrigatório do 
Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso, a verba de dezasseis euros, destinada à aquisição de 
material escolar.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e consequentemente transferir a referida 
verba para o Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso, Aljezur.  ---------------------------------------------------  



QUATRO PONTO DOIS – AQUISIÇÃO DE LIVROS DO PLANO NACIONAL DE LEITURA, PARA OFERTA AOS ALUNOS 
DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR – ANO LETIVO 2022/2023: - Face ao teor constante na informação 
número 14249, datada de 26 de setembro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – 
Serviço de Educação e Transportes, e com o objetivo da promoção dos hábitos de leitura e de escrita nas crianças 
e jovens de Aljezur, a Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer um livro do Plano Nacional de Leitura (PNL), a 
cada aluno/a do Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso,  Aljezur, no ano letivo 2022/2023. ------------ 
QUATRO PONTO TRÊS – SUBSÍDIOS DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE – ANO LETIVO 2022/2023: - Face ao teor 
da informação número 14259, datada de 26 de setembro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por unanimidade, abrir o período de 
candidaturas para atribuição de Subsídios de transporte e Alojamento para o ano escolar de 2022/2023, no 
período de 17 de outubro a 11 de novembro de 2022.  -------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO QUATRO – BOLSAS DE ESTUDO – ANO LETIVO 2022/2023: - No âmbito da informação número 
14268, datada de 26 de setembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – 
Serviço de Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de candidaturas 
às Bolsas de Estudo para o ano letivo 2022/2023, pelo período de 30 dias seguidos, a partir do dia 2 de novembro 
do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, atribuir até sessenta bolsas de estudo para o ano letivo de 2022/2023 e 
nomear o Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, Drº. Paulo Oliveira, como responsável 
pela direção do procedimento.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, 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 seis dias do mês de outubro de 2022. 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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