
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 5 / 2023  
Processo Nº 2023/150.10.701/2  

 
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 19 de janeiro de 2023, 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 Fundos de Maneio para o ano de 2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4 Nomeação do Encarregado de Proteção de Dados – Ratificação; -------------------------------------------------------------  

1.5 Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio Laboral do Município de Aljezur; -----------------  

1.6 Nomeação do Responsável pelo Acesso à Informação Administrativa; ------------------------------------------------------  

1.7 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.1 Casa da Criança do Rogil – Pedido de avaliação aos equipamentos do Edifício Sócio-Educativo de Aljezur; -----  

1.7.2 Administração Regional de Saúde do Algarve – Proposta de escalas de turnos das Farmácias do concelho de 

Aljezur; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.3 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Operacionalidade da 3ª. EIP, desde 1 de 

janeiro de 2023; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.4 Associação Nacional de Municípios Portugueses – Lei nº. 24-D/2022, de 30 de dezembro – Orçamento de 

Estado para 2023 – Resumo dos principais aspetos com relevo para as Autarquias Locais; ---------------------------------  

1.7.5 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Envio da ata nº. 14/2022 e reenvio da ata nº. 13/22, 

referentes às reuniões do conselho intermunicipal, realizadas a 16 de dezembro e 11 de novembro 

respetivamente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7.6 Associação Nacional de Municípios Portugueses – Transferência de Competências na Área Social – 

Prorrogação do prazo para aceitação das competências;-----------------------------------------------------------------------------  

1.8 ÁGUAS E SANEAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.8.1 Ian Stewart Attfield – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha, Setor J 138 – Aljezur; ----  

1.8.2 Adelino Alves Marreiros – Cabeça de Casal na herança de – Rotura no sistema de abastecimento de água em 

Vale Carros – Rogil; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.9 RECURSOS HUMANOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.9.1 Consolidação de Mobilidade – Assistente Operacional – Serviços Gerais (Serviço Transportes – Motorista) 

Proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE  ----------------------  



1. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Joana Machado Morais – Pedido de certidão de compropriedade de um prédio rústico, sito em Queijeira – 

Rogil; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Alteração ao Loteamento Municipal de Maria Vinagre; --------------------------------------------------------------------------  

2.2 Reparação e Repavimentação de Arruamento de acesso aos Malhadais (EN 120 – Rotunda – Aldeia Nova do 

Concelho) Liberação de caução; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.3 Reparação e Repavimentação de Arruamentos – Rua do Bairro Social e Rua do Camarate – Rogil  

– Liberação de caução; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 Prorrogação dos atuais títulos - Autorizações em Espaço Praias; --------------------------------------------------------------  

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 

TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. AÇÃO SOCIAL  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 João Pedro Dias de Deus – Pedido de apoio para aquisição de cadeira elétrica; -------------------------------------------  

1.2 Ação Social Escolar – 2022/2023 – Atribuição de Escalões; ---------------------------------------------------------------------  

2. CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Aceitação de obra de arte – Proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.2 VATE – Relatório de 2022 e proposta para 2023; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso – Desporto Escolar – Transportes – Orçamento; ------------  

3.2 Homologação da ata do júri de seleção- Regulamento de Apoio a alunos do Ensino Secundário –  

Proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1 Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil – Aprovação de minuta de protocolo; 

5. HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.1 Bolsa de arrendamento urgente e temporário – Proposta; ---------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

   

Período Antes da Ordem do Dia 

ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Pelos Senhores (a) Vereadores (a) Fátima Lopes e Ricardo 

Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, foram apresentadas as seguintes questões:--------------------------  

1- PDM DE ALJEZUR PONTO DE SITUAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Gostaríamos que nos informassem qual o ponto de situação da Revisão do PDM de Aljezur, nomeadamente quais 

as ações em concreto já desenvolvidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS - ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO: ----------------------------------  

Têm nos chegado bastantes comentários quanto ao mau estado de conservação dos caminhos e estradas 

municipais por toda a extensão do Concelho de Aljezur, por falta de manutenção, muitos deles revelam já 

situações de grande perigosidade para os utilizadores. Qual o plano que a Câmara municipal tem em ação para 

colmatar esta realidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- DEPOSIÇÃO DE MONOS A TARDOZ DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE SAÚDE DE ALJEZUR: ----------------------------------  

Reparamos que existe deposição de monos a tardoz do edifício do Centro de Saúde de Aljezur, deposição essa 

que se localiza inclusive em terrenos do Loteamento Municipal da Câmara. Solicita-se que promovam a sua 

remoção quanto antes, evitando que este mau exemplo se propague. ----------------------------------------------------------  

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram prestadas as seguintes Informações: ----------------------------------------------  

- Foi comunicado à APA/ARH, a situação que se encontram as bocas de barra, nas ribeiras de Odeceixe, Amoreira, 

Bordeira, pois encontram-se bastante entupidas, deverão ser equacionadas e estudadas as intervenções a seguir 

ao inverno, foi enviado relatório, elaborado pela PCM, colocando em evidência as situações.  ----------------------------  



- Foi endereçado aos Senhores Secretários de Estado da Conservação da Natureza e Florestas e à Senhora 

Secretaria de Estado das Pescas, missiva sobre o defeso do Sargo. Este Decreto-Lei, aprovado em 2014, passados 

9 anos, ainda não houve alteração para que seja corrigida a injustiça, que penaliza os pescadores lúdicos apeados, 

mas que não proíbe a pesca em barco ou subaquática. Ainda na missiva mais uma vez se alerta, sobre a matéria 

das zonas de interdição de pesca, entre o Barraco do Falcate e a Barradinha, na Freguesia de Rogil.  -------------------  

- Foi iniciada a obra de empreitada de reabilitação do reservatório do Chaparral, intervenção essa de 

impermeabilização, limpeza e pintura deste equipamento do sistema de abastecimento de água;  ----------------------  

- Foi lançado procedimento para o Projeto do Parque de Estacionamento junto as finanças, pelo valor de 74 mil 

euros, e um prazo de 120 dias. A intervenção irá prever um novo parque, em dois pisos e a intervenção de 

melhoramentos ao existente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Deu-se conhecimento do ofício do Senhor Miguel Esteves, dirigido ao Presidente de Câmara, a comunicar a 

situação de irregularidades na contratação da 3ª EIP da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Aljezur. Foi dado conhecimento da mesma AHBVA e à Autoridade Regional de Socorro e Proteção Civil, pois 

cabem a estas entidades a responsabilidade pela mesma contratação e homologação da equipa. -----------------------  

- Informo que irei receber, na 2ª feira, para reunião de trabalho o Senhor Ministro da Saúde Drº Manuel Pizarro, 

onde iremos debater a situação da saúde no concelho, assim como a matéria das competências; -----------------------   

- E ainda, receber na próxima 3ª feira, durante a tarde a visita do Senhor Secretario de Estado do Desporto e da 

Juventude. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 

Despachos do Senhor Presidente exarados na trigésima sexta alteração ao Orçamento da Despesa de 2022, na 

primeira alteração ao Orçamento da Despesa de 2023, e na trigésima quinta, Modificação às Grandes Opções do 

Plano – GOP (PPI e AMR), do ano dois de 2022, e primeira Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI e 

AMR), para o ano dois de 2023.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: - Não foi apresentada legislação, neste ponto da ordem de trabalhos. -------------- 

UM PONTO TRÊS – FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2023: - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

apresentada a Proposta número 2/2023, que a seguir se transcreve:  ------------------------------------------------------------   

“PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

“FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2022  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do artigo segundo do Regulamento dos Fundos de Maneio da Câmara Municipal de Aljezur, os Fundos 

de Maneio são constituídos, anualmente, por deliberação do Órgão Executivo.  ----------------------------------------------  

Assim, no âmbito do Regulamento em vigor, propõe-se que sejam constituídos quatro Fundos de Maneio nas 

importâncias que para cada um se indica:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

UM – Órgão Executivo, a cargo do Vereador, António José Monteiro Carvalho – quinhentos euros;  --------------------  

DOIS – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a cargo do Chefe de Divisão José da Silva Gregório – 

duzentos euros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a cargo do Chefe de Divisão Paulo Jorge Fragoso 

de Oliveira – setecentos e cinquenta euros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO – Secção de Logística e Serviços Operacionais, a cargo do Coordenador Técnico, Miguel Ângelo Candeias 

dos Santos – setecentos e cinquenta euros.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO – NOMEAÇÃO DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS – RATIFICAÇÃO: - A Câmara 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho nº 2/2023, datado de 13 de janeiro, do Senhor Presidente da 

Câmara, efetuado no dia 16 de janeiro de 2023, na aplicação informática MGD, relativo à designação como 

Encarregado da Proteção de Dados da Câmara Municipal de Aljezur, a Técnica Superior Isabel Cristina Amaral da 

Silva Canais e Quelhas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO – CÓDIGO DE BOA CONDUTA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO LABORAL DO 

MUNICÍPIO DE ALJEZUR: - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Código da Boa Conduta 



para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho do Município de Aljezur, cujo documento depois de 

rubricado fica anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------------  

UM PONTO SEIS – NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ACESSO À INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA: - A Câmara 

tomou conhecimento do despacho nº 3/2023, datado de 13 de janeiro, do Senhor Presidente da Câmara, relativo 

à designação do Responsável para Acesso à Informação Administrativa (RAI) da Câmara Municipal de Aljezur, a 

Técnica Superior Marta Beatriz de Bragança dos Santos Viana Pinheiro. ---------------------------------------------------------  

UM PONTO SETE – CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO SETE PONTO UM – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE AVALIAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS DO 

EDIFÍCIO SÓCIO-EDUCATIVO DE ALJEZUR: - Assunto retirado na ordem do dia. -----------------------------------------------  

UM PONTO SETE PONTO DOIS – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE – PROPOSTA DE ESCALAS 

DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DO CONCELHO DE ALJEZUR: - Foi apresentado o ofício registado no sistema 

informático MGD sob o número 18018, em 30 de dezembro de 2022, da Administração Regional de Saúde do 

Algarve, enviando para parecer a Proposta de Escalas de Turnos de Farmácias na área do Município de Aljezur, 

para o ano de 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à proposta de Escalas de Turnos de Farmácias. ----  

UM PONTO SETE PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – 

OPERACIONALIDADE DA 3ª. EIP, DESDE 1 DE JANEIRO DE 2023: - Foi apresentado o email registado no sistema 

informático MGD sob o número 364, em 10 de janeiro de 2023, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Aljezur, em que informam que a 3ª EIP desta Associação, já se encontra operacional desde o dia 01 

de janeiro de 2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

UM PONTO SETE PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – LEI Nº. 24-

D/2022, DE 30 DE DEZEMBRO – ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2023 – RESUMO DOS PRINCIPAIS ASPETOS COM 

RELEVO PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS: - Foi apresentada a circular número 3/2023/JF, enviada por email e 

registada no sistema informático MGD, sob o número 157, em 05 de janeiro de 2023, da ANMP – Associação de 

Municípios Portugueses, e no seguimento da publicação da Lei n.º 24-D/2022, que aprova o Orçamento do Estado 

para 2023 (OE2023), envia para conhecimento um documento que enuncia um conjunto de artigos do OE2023 

com particular relevância e implicações na gestão municipal. ----------------------------------------------------------------------  

Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO SETE PONTO CINCO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – ENVIO DA ATA Nº. 

14/2022 E REENVIO DA ATA Nº. 13/22, REFERENTES ÀS REUNIÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, 

REALIZADAS A 16 DE DEZEMBRO E 11 DE NOVEMBRO RESPETIVAMENTE: - Foi presente o email registado no 

sistema informático MGD, sob o número 611, em 13 de janeiro de 2023, da AMAL – Comunidade Intermunicipal 

Algarve, enviando as atas números 13/2022 e 14/2022, referente às reuniões ordinárias do Conselho Diretivo 

Intermunicipal, realizadas nos dias 11 de novembro e 16 de dezembro de 2023, respetivamente. -----------------------    

Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UM PONTO SETE PONTO SEIS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS NA ÁREA SOCIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ACEITAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS: - Foi 

apresentada a circular número 1/2023/FD enviada por email e registada no sistema informático MGD, sob o 

número 664, em 16 de janeiro do corrente ano, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em que 

informa que relativamente à Transferência de Competências no domínio da Acão Social e de acordo com o 

Decreto Lei nº 87-B/2022, de 29 de dezembro, o prazo para a assunção das competências foi prorrogado até 03 

de abril de 2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo que, se considera não estarem reunidas ainda as condições necessárias para o exercício das 

competências, a Câmara deliberou, por unanimidade, propor a Assembleia Municipal que seja autorizada a 

prorrogação do prazo para a assunção das Competências no Domínio da Acão Social para o Município de Aljezur, 

até ao dia 03 de abril de 2023, conforme prorrogativa dada pelo Decreto-Lei número 87-B/2022, de 29 de 

dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



UM PONTO OITO – ÁGUAS E SANEAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO OITO PONTO UM – IAN STEWART ATTFIELD – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

– VALE DA TELHA, SETOR J 138 – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento de Ian Stewart Attfield, registado no 

sistema informático MGD sob o número 16390, em 16 de novembro de 2022, solicitando que lhe seja aplicada a 

tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de água dos meses de setembro e 

outubro de 2022, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  ------------------------------------    

Face ao teor constante na informação número 32, datada de 03 de janeiro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos – Seção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

restituir o montante total de quinhentos e quarenta e oito euros e dois cêntimos, sendo o valor de quatrocentos e 

setenta e quatro euros e sete cêntimos, referente a consumo de água; de IVA, vinte e oito euros e quarenta e 

cinco cêntimos, e de resíduos sólidos variável, quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos, referente aos 

processamentos dos meses de setembro e outubro do ano transato, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, 

do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  ----------------------------------------------------------  

UM PONTO OITO PONTO DOIS – ADELINO ALVES MARREIROS – CABEÇA DE CASAL NA HERANÇA DE – ROTURA 

NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VALE CARROS – ROGIL: - Foi apresentado o requerimento de 

Adelino Alves Marreiros, Cabeça de Casal na Herança de, registado no sistema informático MGD sob o número 

16404, em 25 de novembro de 2022 solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por 

metro cúbico, referente ao consumo de água do mês de agosto de 2022, por motivo de rotura no sistema privado 

de abastecimento de água. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Face ao teor constante na informação número 19591, datada de 30 de dezembro de 2022, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Seção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, restituir o montante total de mil e oitenta e nove euros e vinte e três cêntimos, sendo o valor de 

novecentos e setenta e dois euros e vinte e oito cêntimos, referente a consumo de água; de IVA, cinquenta e oito 

euros e trinta e quatro cêntimos, e de resíduos sólidos variável, cinquenta e oito euros e sessenta e um cêntimos, 

referente ao processamento do mês de agosto de 2022, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, 

da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  ------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO NOVE – RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO NOVE PONTO UM – CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE – ASSISTENTE OPERACIONAL – SERVIÇOS 

GERAIS (SERVIÇO TRANSPORTES – MOTORISTA) PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 

apresentada a Proposta número 3/2023, que a seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------  

PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE – JOÃO JANUÁRIO LOPES RAMOS ----------------------------------------------------------   

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A administração possui ao seu dispor o instrumento de mobilidade interna que lhe possibilita gerir os seus 

recursos humanos de forma a efetuar um “aproveitamento racional dos mesmos”. -----------------------------------------  

2. A mobilidade interna proporciona à organização uma gestão dos seus recursos humanos adequada por forma a 

garantir a eficácia e a eficiência dos serviços.--------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Tem sido sempre apanágio deste Município possibilitar aos seus trabalhadores o desenvolvimento das suas 

funções nas áreas onde se sentem mais motivados. -----------------------------------------------------------------------------------   

4. O trabalhador João Januário Lopes Ramos, Assistente Operacional, da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, 

encontra-se em mobilidade na categoria, na Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, desde 1 de 

maio de 2022, de acordo com o meu despacho nº 9, de 17 de março de 2021, a desempenhar as seguintes 

funções:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Executar funções de caracter manual de apoio às competências previstas para o Serviço de Educação e 

Transportes (Aviso n.º 17833/2019);  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Conduzir viaturas ligeiras e pesadas de transporte de passageiros e/ou estudantes;  --------------------------------------  

-  Proceder às tarefas de manutenção de geral e limpeza das viaturas afetas à DDeP;  ---------------------------------------  



- Executar outras atividades/tarefas de complexidade compatível com a categoria profissional, em áreas onde 

tenha ou venha a ter formação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. De acordo com o n.º 2, do artigo 93.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a mobilidade na categoria opera-se 

para o exercício de funções inerentes à categoria de que o trabalhador é titular, na mesma atividade ou em 

diferente atividade para que detenha habilitação adequada. -----------------------------------------------------------------------  

6. De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 94.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a mobilidade pode 

operar-se por acordo entre os órgãos ou serviços de origem e de destino, mediante a aceitação do trabalhador. ---  

7. Em conformidade com o n.º 1, do artigo 97.º, da norma legal acima referida, a mobilidade tem a duração 

máxima de 18 meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. A mobilidade na categoria e na mesma atividade, dentro do mesmo órgão ou serviço, consolida-se 

definitivamente por decisão do respetivo dirigente máximo, com ou sem o acordo do trabalhador, consoante a 

constituição da situação de mobilidade tenha ou não carecido da aceitação do trabalhador. ------------------------------  

9. Em conformidade com o artigo 99.º, a mobilidade na categoria, que se opere entre dois órgãos ou serviços, 

pode consolidar-se definitivamente, por decisão do dirigente máximo do órgão ou serviço de destino, desde que 

reunidas, cumulativamente, as seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------  

a) Com o acordo do órgão ou serviço de origem do trabalhador, quando exigido para a constituição da situação de 

mobilidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Quando a mobilidade tenha tido, pelo menos, a duração de seis meses ou a duração do período experimental 

exigido para a categoria, caso este seja superior; --------------------------------------------------------------------------------------  

c) Com o acordo do trabalhador, quando este tenha sido exigido para a constituição da situação de mobilidade ou 

quando esta envolva alteração da atividade de origem; ------------------------------------------------------------------------------  

d) Quando seja ocupado posto de trabalho previsto previamente no mapa de pessoal. -------------------------------------  

10. A 21 de novembro de 2022, a Chefe da Unidade Técnica de Desenvolvimento Social (serviço de destino), 

emitiu parecer favorável relativamente à consolidação da mobilidade do trabalhador, no movimento 5, proferido 

em MyDoc, no meu despacho nº 9, de 17 de março de 2021. ----------------------------------------------------------------------  

11. A 15 de dezembro de 2022, a Chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente (serviço de origem), emitiu 

parecer favorável relativamente à consolidação da mobilidade do trabalhador no movimento 8, proferido no meu 

despacho nº 9, de 17 de março de 2021, em MyDoc. ---------------------------------------------------------------------------------  

12. Questionado a 28 de dezembro de 2022, o trabalhador manifestou, verbalmente, interesse na consolidação 

da referida mobilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Existe posto de trabalho previsto no mapa de pessoal caraterizado pelas funções que o trabalhador se 

encontra a desempenhar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. Os factos que originaram a mobilidade do referido trabalhador para o novo posto de trabalho, continuam a 

manifestar-se na presente data. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. O trabalhador está em regime de mobilidade desde o dia 1 de maio de 2022, perfazendo assim o período 

necessário para que a referida mobilidade se possa consolidar. --------------------------------------------------------------------  

Proponho que se consolide definitivamente a mobilidade do trabalhador, João Januário Lopes Ramos, na carreira 

e categoria de Assistente Operacional, dentro da mesma modalidade de constituição da relação jurídica de 

emprego público, com efeitos a 1 de fevereiro de 2023, para desempenhar as funções abaixo mencionadas, 

ficando adstrito à Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento e posicionado na posição 

remuneratória 4, nível remuneratório 4, a que corresponde a remuneração mensal de € 761,58: -----------------------  

- Executar funções de caracter manual de apoio às competências previstas para o Serviço de Educação e 

Transportes (Aviso n.º 17833/2019);  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Conduzir viaturas ligeiras e pesadas de transporte de passageiros e/ou estudantes;  --------------------------------------  

- Proceder às tarefas de manutenção de geral e limpeza das viaturas afetas à DDeP;  ---------------------------------------  

- Executar outras atividades/tarefas de complexidade compatível com a categoria profissional, em áreas onde 

tenha ou venha a ter formação.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  



DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 18 de 

janeiro de 2023, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo 

de quatro milhões oitocentos e vinte e sete mil novecentos e vinte e nove euros e oitenta e quatro cêntimos, e 

em Operações não Orçamentais, um saldo de cento e nove mil trezentos e noventa e seis euros e cinquenta 

cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE  ----------------------  

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM – JOANA MACHADO MORAIS – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO 

RÚSTICO, SITO EM QUEIJEIRA – ROGIL: - Foi apresentado o requerimento de Joana Santos Machado Morais, na 

qualidade de proprietária do prédio rústico, sito em Queijeira, da freguesia de Rogil, concelho de Aljezur, inscrito 

na matriz predial rústica sob o artigo 11 da Secção BM e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 

sob o número seiscentos e oitenta e seis, da freguesia de Rogil, vem 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 Joana Santos Machado Morais e Ricardo João Silva Pessoa, na proporção de ½ para 

cada um e após doação de ½ do referido prédio de que é proprietária Joana Santos Machado Morais, a favor de 

Ricardo João Silva Pessoa, solteiro, maior, com residência na Rua Cascais 33 E, 2º, em Lisboa.  ---------------------------  

Analisado o processo e estando o mesmo conforme, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão 

requerida certificando o parecer favorável ao pedido da requerente e onde conste que este Município não vê 

inconveniente na constituição da compropriedade do prédio rústico, sito em Queijeira, da freguesia de Rogil e 

concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 11 da Secção BM e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número seiscentos e oitenta e seis, 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.  ------------------------------------------------------  

DOIS – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MARIA VINAGRE: - Assunto retirado da Ordem 

do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS – REPARAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO DE ACESSO AOS MALHADAIS (EN 120 

– ROTUNDA – ALDEIA NOVA DO CONCELHO) LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO: - No âmbito da informação número 672, 

datada de 13 de janeiro do corrente ano, da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, homologar o auto de receção definitiva e consequentemente liberar as cauções apresentadas sob a 

forma de garantia bancária números “00125-02-2066005”, datada de 03 de julho de 2017 e “00125-02-2085039, 

datada de 29 de novembro de 2017, no valor atual de quatrocentos e sessenta e um euros e cinquenta e seis 

cêntimos, cada, emitidas pelo Millenium BCP, respetivamente. --------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS – REPARAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS – RUA DO BAIRRO SOCIAL E RUA DO 

CAMARATE – ROGIL – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO: - No âmbito da informação número 544, datada de 11 de janeiro 

do corrente ano, da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o 

auto de receção definitiva e consequentemente liberar as cauções apresentadas sob a forma de garantia bancária 

números “00125-02-2062991”, datada de 09 de junho de 2017 e “00125-02-20885100, datada de 29 de 

novembro de 2017, no valor de atual de trezentos e quarenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos, cada, 

emitidas pelo Millenium BCP, respetivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – PRORROGAÇÃO DOS ATUAIS TÍTULOS – AUTORIZAÇÕES EM ESPAÇO PRAIAS: - Com base no 

parecer jurídico registado no sistema informático MGD sob o número 615, em 13 de janeiro de 2023, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, prorrogar por mais um ano os atuais títulos dos apoios balneares e recreativos, bem 

como das atividades de ensino de Surf e SUP (Sand Up Paddle).  ------------------------------------------------------------------  



III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 

TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM – AÇÃO SOCIAL  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM – JOÃO PEDRO DIAS DE DEUS – PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA ELÉTRICA: - 

Assunto retirado da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

UM PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2022/2023 – ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES: - Face ao teor constante 

na informação número 202, datada de 05 de janeiro de 2023, 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 de três alunas/alunos, (…), (…) e (…), do Agrupamento de Escolas de Aljezur - 

Professora Piedade Matoso, Aljezur para o ano letivo 2022/2023, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o 

escalão A, aos referidos alunos/alunas, por os mesmos pertencerem a um agregado posicionado no 1.º escalão de 

rendimento para atribuição de abono de família. --------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – ACEITAÇÃO DE OBRA DE ARTE – PROPOSTA: - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

apresentada a Proposta número 1/2023, que a seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------  

Proponho que se aceite a doação, por parte da artista Filipa Ferreira Vieira, da obra de arte com as características 

mencionadas no formulário de Doação de Bens Museológicos em anexo, passando a mesma a fazer parte do 

acervo de arte do Município de Aljezur.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais proponho que seja atribuído à mencionada obra de arte o valor de trezentos e cinquenta euros. ----------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS – VATE – RELATÓRIO DE 2022 E PROPOSTA PARA 2023: - Foi apresentado o email registado 

no sistema informático MGD sob o número 16740, em 05 de dezembro de 2022, da ACTA – A Companhia de 

Teatro do Algarve, enviando o relatório das atividades referente a 2022 e a proposta de Atividades para o ano de 

2023, para os alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Professora Piedade Matoso, Aljezur.  --------------------------------  

Face à comunicação do Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso, Aljezur, relativamente ao interesse 

em acolher as atividades do VATE, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela 

companhia ACTA, autorizando para o efeito a despesa com a aquisição de dez espetáculos, pelo preço unitário de 

duzentos e cinquenta euros, cada, para o ano de 2023, assim como, suportar as despesas com alojamento e 

refeições para três pessoas, no valor global de três mil e vinte e cinco euros, condicionada à respetiva modificação 

orçamental, por não existir verba disponível.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSORA PIEDADE MATOSO – DESPORTO ESCOLAR – 

TRANSPORTES – ORÇAMENTO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 

53, em 03 de janeiro de 2023, do Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso, Aljezur, enviando 

Proposta de Orçamento no valor de seis mil oitocentos e onze euros, relativo ao Plano de Visitas no âmbito do 

Desporto Escolar, a realizar no ano letivo 2022/2023. --------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro até ao valor de seis mil oitocentos e onze euros, 

para fazer face a despesas com a realização de encontros escolares, no âmbito do Desporto Escolar a realizar no 

ano letivo 2022/2023, devendo para o efeito no final o Agrupamento de Escolas apresentar relatório final das 

atividades realizadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO DOIS – HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO JÚRI DE SELEÇÃO- REGULAMENTO DE APOIO A ALUNOS DO 

ENSINO SECUNDÁRIO – PROPOSTA: - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar a Ata I, da Reunião do 

Júri de Seleção para atribuição de Subsídios de Transporte e Alojamento a alunos do Ensino Secundário – Ano 

Letivo 2022/2023, não participando na votação a Senhora Vereadora Fátima Neto, por fazer parte do Júri de 

seleção das candidaturas a qual, fica anexa à ata, dela fazendo parte integrante, e atribuir o subsídio de acordo 

com a mesma:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SUBSÍDIO DE ALOJAMENTO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



Atribuição de subsídio de alojamento, a pagar durante dez meses, no valor de setenta e cinco euros, durante o 

ano letivo 2022/2023 (setembro de 2022 a junho de 2023), à aluna: -------------------------------------------------------------  

− Carina Alexandra Francisco Candeias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO – ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO UM – GRUPO RECREATIVO FOLCLÓRICO AMADOR DO ROGIL – APROVAÇÃO DE MINUTA DE 

PROTOCOLO: - No seguimento da deliberação tomada em reunião do executivo, realizada em 02 de dezembro de 

2022, foi presente a Minuta de Protocolo para atribuição de apoio financeiro no âmbito do Regulamento para 

atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Aljezur, com o 

Projeto “Entrelaçar” e a Atividade “Ginástica Sénior”. --------------------------------------------------------------------------------  

No âmbito do teor constante da informação número 91, datada de 04 de janeiro de 2023, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo, 

cujo documento depois de rubricado fica anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------  

CINCO – HABITAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CINCO PONTO UM – BOLSA DE ARRENDAMENTO URGENTE E TEMPORÁRIO – PROPOSTA: - Pela Senhora 

Vereadora Fátima Neto, foi apresentada a Proposta número 4/2023, que a seguir se transcreve: ------------------------  

“ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO AO ABRIGO DA BOLSA MUNICIPAL DE ALOJAMENTO URGENTE E TEMPORÁRIO ----  

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O agregado procedeu a inscrição para habitação municipal em 21.07.2022;  ---------------------------------------------------  

À data dessa inscrição, a caracterização dos agregados elegíveis para solução habitacional no âmbito da ELH já se 

encontrava concluída, muito embora seja um processo dinâmico e possa ainda vir a ser considerado elegível por 

reunir critérios; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O serviço de ação social está a preparar procedimento para abertura de concurso para atribuição de uma 

habitação do parque habitacional municipal, cuja reabilitação foi concluída; no entanto não é, face à necessidade 

urgente, uma solução disponível no imediato, dado o tempo que demora o desenvolvimento de um concurso 

desta natureza; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal aprovou a criação de uma Bolsa Municipal de Alojamento Urgente e Temporário, através do 

arrendamento de habitações disponíveis no mercado privado de arrendamento; --------------------------------------------  

As habitações que integram a Bolsa se destinam-se a ser subarrendadas pela autarquia a terceiros, para resolver 

situações de carater social urgente, às quais a autarquia não consegue dar resposta através do parque 

habitacional municipal construído, mas configurando uma solução temporária, que permita às pessoas ou 

agregados, resolver a sua situação habitacional, quer através da atribuição de habitação do parque habitacional 

municipal, quer através de um novo arrendamento no mercado privado, aquisição ou construção de habitação 

própria; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que, face à especial situação de vulnerabilidade do agregado em causa, seja temporariamente alojado 

na habitação situada na Rua da Serra, nº 15, em Aljezur, da Bolsa Municipal de Alojamento Urgente e Temporário, 

através de contrato de subarrendamento com efeito a 1 de fevereiro de 2023, não podendo exceder o limite do 

contrato celebrado entre o município e o arrendatário. O valor da renda será fixado em função dos rendimentos 

do agregado familiar, devendo para efeito de cálculo entregar os documentos comprovativos e solicitados pelo 

serviço de ação social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deverá ainda o agregado apresentar candidatura aos concursos para atribuição de habitação municipal que o 

município venha a promover, sendo acompanhado pelo Serviço de Ação Social do Município de Aljezur.” ------------  

A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Senhores (a) Vereadores (a) Fátima Lopes e Ricardo 

Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, aprovar a presente proposta. --------------------------------------------  

Declaração de Voto dos Senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer --------------------------------  

“Os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, votam contra por uma única razão: mais uma vez 

somos convocados para deliberar sobre um assunto que o executivo em permanência já decidiu, sendo do 

conhecimento público que à família já foi atribuída uma habitação. --------------------------------------------------------------  



  

Acrescentamos que, relativamente às famílias que pretendam a cedência de uma habitação por parte do 

Município, a Câmara só deve deliberar se  os processos incluírem um relatório técnico de onde conste, 

nomeadamente: a composição do agregado familiar, os rendimentos do agregado, o seu património,   as 

condições de habitabilidade atuais das famílias, a renda mensal a pagar, o enquadramento jurídico e  uma 

conclusão fundamentada que sustente a atribuição de uma habitação a uma determinada família e não a outra 

que eventualmente esteja em situação semelhante.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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 trinta 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 dezanove dias do mês de janeiro de 2023. 

 

 

                                                                        
O Presidente da Câmara, 

 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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