
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 8 / 2023  
Processo Nº 2023/150.10.701/4  

 

José Manuel Lucas Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, 

 

Torna público que:  

 
Em cumprimento do estipulado no artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, em 
sua Reunião Extraordinária realizada no dia 25 de janeiro de 2023, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho 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 – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Casa da Criança do Rogil -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Atualização da situação de funcionamento das valências da infância e saúde; --------------------------------------------  
1.2 Pedido de Apoio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ordem do Dia 

FALTAS JUSTIFICADAS: – Tendo o Senhor Vereador Manuel Marreiros, solicitado a sua substituição ao abrigo do 

artigo 78º., da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, e sendo que o Vereador (a) que se segue 

na lista do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, justificou a sua ausência, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar justificada a sua falta. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

UM – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DAS VALÊNCIAS DA INFÂNCIA E SAÚDE: - 

A Câmara tomou conhecimento dos documentos enviados pela Casa da Criança do Rogil, constantes no dossier 

entregues pela Instituição ao Ministro da Saúde, referente à situação económica e financeira da Valência da 

ULDM de Aljezur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estando presentes os membros dos Corpos Sociais da Casa da Criança do Rogil, pelo Senhor Presidente da Câmara 

foi solicitado que efetuassem o enquadramento atual da Associação. -----------------------------------------------------------  

O Presidente da Direção da Casa da Criança, Rodrigo Felizardo e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Luís 

Esteves, prestaram diversos esclarecimentos sobre a perspetiva atual e futura da Casa da Criança do Rogil, 

nomeadamente nas Valências da infância e saúde, concluindo que, com os apoios que atualmente estão 

contratualizados com o Estado, os referidos domínios são deficitários financeiramente, pelo que não é possível 

assegurar o seu funcionamento no atual modelo. --------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO DOIS – PEDIDO DE APOIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

1.2.1 – Foi apresentado o ofício número 14/2023, remetido por email e registado no sistema informático MGD 

sob o número 973, em 23 de janeiro de 2023, Casa da Criança do Rogil – Associação para a Promoção Social, 

Cultural e Desportiva da Infância do Rogil, em que solicita um apoio financeiro mensal no valor de vinte mil 

oitocentos e setenta e cinco euros, o que perfaz um valor anual de duzentos e cinquenta mil e quinhentos euros, 

para fazer face a despesas da ULDM de Aljezur às necessidades imediatas e funcionamento da Instituição durante 

o corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



No âmbito das suas competências conferidas pelas alíneas o)  e u), do artigo 33º, da Lei nº.75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara deliberou por maioria e com o voto contra do Senhor Vereador Ricardo Lopes, do Grupo de 

Cidadãos Eleitores – Renascer, atribuir à Casa da Criança do Rogil – Associação para a Promoção Social, Cultural e 

Desportiva da Infância do Rogil, um apoio financeiro no montante de sessenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco 

euros, referente às atividades do primeiro trimestre de 2023, com efeitos a 1 janeiro do corrente ano, de modo a 

não pôr em causa os compromissos durante estes três meses, janeiro, fevereiro e março. Mais será a mesma 

analisada e enquadrada, e será alvo de proposta concreta, em próxima reunião de Câmara, pelo restante período 

em causa. Na presença das preocupações trazidas e do esforço financeiro adicional que a Câmara Municipal de 

Aljezur agora faz e eventualmente fará no futuro, não irá o Presidente da Câmara deixar de levar esta situação 

com toda a preocupação que lhe suscita esta matéria, aos responsáveis governamentais desta tutela. De mesmo 

modo será enviada comunicação também aos Diretores Regionais da Saúde e Segurança Social, para suscitar uma 

análise conjunta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2.2 – Foi apresentado o ofício número 13/2023, remetido por email e registado no sistema informático MGD 

sob o número 974, em 23 de janeiro de 2023, da Casa da Criança do Rogil – Associação para a Promoção Social, 

Cultural e Desportiva da Infância do Rogil, em que solicita um apoio financeiro mensal no valor de cinquenta 

euros por criança que frequente a Creche, tendo por base que a Instituição dispõe de 73 lugares de creche, o que 

totaliza o apoio mensal no valor de três mil seiscentos e cinquenta euros.------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos 

Eleitores – Renascer, atribuir o apoio financeiro mensal, no montante de três mil seiscentos e cinquenta euros, 

com efeitos a 1 de janeiro do corrente ano, durante o ano de 2023, devendo a Casa da Criança do Rogil, 

apresentar relatórios semestrais, condicionada à respetiva modificação orçamental, por não existir verba 

disponível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Declaração de voto do Senhor Vereador Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores Renascer --------------------  
“O Grupo de Cidadãos Eleitores-RENASCER reconhece a importância da existência da ULDM e Creche, para a 

população de Aljezur e da sua continuidade. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Acresce que vêm à apreciação da Câmara Municipal muitos assuntos de relevância financeira muito menos 

importante mas secundados por pareceres dos serviços que dão conforto à decisão, por isso no caso presente, 

porque se trata de um valor mensal significativo, é exigível uma informação dos serviços acerca do 

enquadramento aplicável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apenas está o pedido da Casa da Criança, e não uma proposta suportada pelo parecer dos serviços municipais 

sobre o enquadramento de tal apoio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O vereador do Grupo de Cidadãos Eleitores-RENASCER não está disponível para arriscar o que quer que seja 

relativamente à conformidade das suas decisões, razão pela qual tem de estar disponível mais informação que 

enquadre a decisão com a real dificuldade da instituição em assumir o pagamento das prestações. --------------------  

De louvar que a Casa da Criança do Rogil, já apresenta informação muito mais detalhada que anteriormente.”------ 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte declaração ----------------------------------------------------  
“Reconhecendo o esforço que a Casa da Criança do Rogil, tem vindo a fazer para ir ao encontro do que tem sido a 
posição na Câmara Municipal de Aljezur, do Grupo de Cidadãos Eleitores Renascer, sobre a necessidade do 
pedido de ser fundamentado numa análise financeira e visto que ao dia de hoje a Casa da Criança do Rogil o fez, 
lamento que o Vereador do Grupo de Cidadãos Eleitores Renascer, vote contra o pedido que a Casa da Criança 

hoje aqui nos apresenta e fundamenta com especial clareza. Entendo que a Casa da Criança do Rogil, tem um 
historial que não pode ser esquecido e que o serviço que presta neste concelho a bem da população, de 
manifesto interesse público municipal, situação que esteve na génese da criação da Casa da Criança do 
Rogil e aquando do surgimento da Valência da ULDM de Aljezur”. --------------------------------------------------   
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. -------------------------------------------------------------------  



GRL_ASSINATURA_1 Assinatura 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 

reunião, eram dezassete 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 25 dias do mês de janeiro de 2023 

 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 
 

-José Manuel Lucas Gonçalves- 
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