
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 12 / 2023  
Processo Nº 2023/150.10.701/5  

 
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 02 de fevereiro 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 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3.1 Associação de Beneficiários do Mira – Atualização da renda – Casa C57 – Rogil; ---------------------------------------  

1.3.2 Associação de Beneficiários do Mira – Campanha de Rega de 2023 – Diretivas e instruções; -----------------------  

1.3.3 Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Recuperação do Controlo Público dos CTT; ---------------  

1.3.4 Junta de Freguesia de Aljezur – Gestão, Manutenção e Conservação do Polidesportivo de Aljezur – 

Revogação do Contrato de Delegação de Competências;-----------------------------------------------------------------------------  

1.3.5 Juntos pelo Sudoeste – Comunicado de Imprensa – “Movimento Juntos Pelo Sudoeste Saúda a Mega-

Operação do ICNF no PNSACV e Questiona Sobre o Futuro”; -----------------------------------------------------------------------  

1.3.6 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Contribuição financeira mensal – Ano de 2023; ---------------  

1.3.7 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Contribuição financeira anual suplementar; --------------------  

1.3.8 Seminário de S. José – Faro – Pedido de apoio financeiro para publicação de obra de investigação  de 

interesse regional; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3.9 Federação Portuguesa de Ciclismo – Apoio à realização da 49ª Volta ao Algarve; --------------------------------------  

1.3.10 LS –Sociedade de Advogados SP, RL – Sentença relativa ao Processo 3/22.4BELLE-A – Autor: ARRIBA – 

Associação de Defesa da Costa Vicentina – Réu: Agência Portuguesa do Ambiente I.P. (e outros); -----------------------  

1.3.11 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Contrato-Programa entre o Município e 

aquela Associação – Relatório do 4º. Trimestre de 2022;-----------------------------------------------------------------------------  

1.3.12 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Bolsa de Recrutamento EIP; -------------------  

2. CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Ajuste direto para Prestação de Serviços de Revisor Oficial de Contas – Proposta; ---------------------------------------  

3. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.2 1ª. Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano; ----------------------------------------------------------------------  

4. RECURSOS HUMANOS  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1 Abertura de Procedimentos Concursais – Proposta; ------------------------------------------------------------------------------  

5. SAÚDE  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



5.1 Incentivo à Fixação de Médicos na Ucsp de Aljezur – Arrendamento de Habitações. ------------------------------------  

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

1. OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Reparação E Repavimentação de Arruamentos na Urbanização Cerca do Arneiro – Carrapateira – Receção 

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

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

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

1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Júri do Concurso – Quiosques na Praia de Odeceixe - Proposta; ---------------------------------------------------------------  

1.2 Venda ambulante na modalidade “Saco às Costas”, no Domínio Público Marítimo; -------------------------------------  

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

2.1 Plano anual de Exposições para a Galeria Espaço+ durante o ano de 2023; ------------------------------------------------  

3. ASSOCIATIVISMO   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

3.1 Clube de Surf de Aljezur – Aquisição de material informático – Candidatura apresentada fora do prazo 

regulamentar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1 Atribuição de habitação – Bolsa de Arrendamento Urgente e temporário – Minuta de contrato; --------------------  

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: -----------------------  

“Estratégia Local de Habitação – gostaríamos de questionar se já foi apresentada candidatura no âmbito do Plano 

de Recuperação e Resiliência? Se sim, qual o valor da candidatura, para quantas habitações e qual o ponto da 

situação dessa candidatura? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Igualmente gostaríamos de ver esclarecido se já foram apresentadas outras candidaturas ao PRR, e em caso 

positivo, que candidaturas foram essas, qual o seu valor e se já estão aprovadas?” ------------------------------------------  

Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestadas as seguintes informações ----------------------------------------------  

“Informação à Câmara Municipal para Memória Futura - Unidade de Manutenção e Longa Duração da Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados - Casa da Criança do Rogil. ----------------------------------------------------  

Em 20 de agosto de 2008, a Câmara Municipal de Aljezur, protocolou com a Casa da Criança do Rogil no sentido 

de ver "nascer" no concelho, uma Unidade de Manutenção e Longa Duração, da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

À altura, o protocolo, aprovado em reunião de Câmara de 20 de agosto de 2008, assinado pelo ex-Presidente de 

Câmara e atual Vereador do Grupo de Cidadãos Renascer, Manuel Marreiros, estabeleceu a doação de uma 

parcela de terreno, sito em Barrada, Aljezur, com a área de 2 500m2, a atribuição de 25% do financiamento 

elegível do projeto, até ao limite de duzentos e cinquenta mil euros (250 000,00€), obrigando-se ainda a Câmara 

Municipal ao pagamento das mensalidades do empréstimo bancário que a Casa da Criança do Rogil iria contrair 

para o efeito, caso esta Instituição não tivesse capacidade de suportar, na totalidade, as referidas mensalidades. --  

Mais tarde, em 2011, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Aljezur, naquele órgão, o agora Vereador 

do Movimento Renascer, viria a votar favoravelmente a uma ligeira alteração de adequação ao número 4 

da cláusula segunda, na qual foi acrescentado o valor total do empréstimo. Aprovação por unanimidade, em 

sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Aljezur, comunicada pelo ofício daquele órgão, referencia nº 

55 de 07/04/2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Refira-se em abono da verdade e da transparência que deve assistir a toda a atividade municipal, que foi ainda 

estabelecida uma outra alteração ao protocolo que previu a inclusão de uma cláusula única de reversão, 

conforme sugestão dos serviços, na defesa do interesse público municipal. ----------------------------------------------------  



É do conhecimento público que a gestão destas unidades a nível nacional foi sempre deficitária, não sendo a Casa 

da Criança exceção, muito por força das exigências legislativas sempre superiores aos apoios estatais concedidos 

e sempre atrasados que contribuíram decisivamente para a constituição de passivos. De tal facto, tem a Câmara 

Municipal de Aljezur, tido provas disso sempre suportadas em documentação diversa enviada por aquela 

instituição ou em reuniões diversas mantidas a esse respeito. É por isso que registamos a forma "algo 

caricata" como o Vereador do Grupo de Cidadãos Renascer, fez constar na ata da última reunião de Câmara que é 

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

Sempre fez um esforço para que assim fosse. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Não deixa de ser curioso, também que na referida reunião aquele Grupo de Cidadãos que se tenha feito 

representar somente por um dos seus vereadores. Mais curioso é saber que o seu líder, como lhe competia, 

sublinhado nosso, não tenha contextualizado aos seus colegas vereadores toda a problemática que tão bem 

conhece desde a sua génese. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Importa pois questionar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

– Por que motivo o Grupo de Cidadãos Renascer deixou de votar favoravelmente qualquer apoio àquela 

Instituição, para funcionamento da Unidade de Cuidados Continuados?; -------------------------------------------------------  

– Caso este Grupo de Cidadãos - Renascer, tivesse sido a força política mais votada, já estaria a unidade 

encerrada, mandando para a rua mais de 30 trabalhadores e outros tantos utentes? ---------------------------------------  

Para memória futura, esclarecimento à população e efeitos tido por convenientes, fica a posição da camara 

municipal de Aljezur de apoio àquela instituição em defesa da saúde pública e solidariedade social e a perfeita 

assunção de compromissos e competências assumidas, por um lado, por outro, a posição do Grupo de Cidadãos 

Renascer de desinteresse total e abandono assumido em causas que defendeu no seu manifesto eleitoral que não 

passaram, como se conclui de pura e dura propaganda política. -------------------------------------------------------------------  

Que cada um de nós e de vós retire as suas conclusões e devidas consequências! ------------------------------------------  

– O Município de Aljezur tem vindo a desenvolver uma ação de fiscalização sobre estabelecimentos que 

ilegalmente operam no concelho como “escola”. Na sequência dessas fiscalizações foi recentemente encerrada a 

atividade de um desses estabelecimentos que operava numa habitação no local de Abris, na zona do 

Carrascalinho, sem a licença de uso obrigatória. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Para além de a habitação não ter licença de uso para o fim em causa, também não possui autorização dos 

serviços centrais e Regionais da Educação para exercer a atividade educativa, pelo que a situação foi também 

encaminhada para a Inspeção Geral da Educação e Cultura e Centro Distrital da Segurança Social de Faro. Esta não 

é aliás a única situação que chegou ao conhecimento do Município e sobre as quais são desenvolvidas as ações 

fiscalizadoras que exerce sobre o território. As atividades ilegais no campo da educação que operam no concelho 

colocam em risco as crianças que as frequentam, ao funcionarem à margem da lei e sem cumprirem as condições 

de segurança exigidas para estes estabelecimentos. Também do ponto de vista do trabalho e da economia, não 

são respeitadas as condições dos trabalhadores e configuram um campo de “economia paralela” com o prejuízo 

que daí advém para toda a comunidade. Perante esta realidade relativamente nova e recente, o Município 

reforçará a sua ação fiscalizadora e agirá em conformidade sempre que detete ou tenha conhecimento de 

qualquer tipo de atividade ou estabelecimento envolvendo crianças, que funcionem sem autorização e à margem 

dos requisitos legais para o exercício da atividade. ------------------------------------------------------------------------------------  

– Foi lançada empreitada de reparação de iluminação do Campo de Futebol Municipal de Aljezur e do 

Polidesportivo da Carrapateira, empreitada essa para colocação de iluminação Led, nestes dois equipamentos 

desportivos, garantido assim mais e melhores condições para a prática desportiva, ao mesmo tempo melhorando 

a eficiência energética e reduzindo os custos com a energia. Esta intervenção, num valor de cerca de 60 mil euros, 

permite vários ganhos, renovação e melhoramentos dos equipamentos para a prática desportiva em Aljezur e 

Carrapateira, diminuição dos custos de energia e seguindo a política de redução da peugada ecologia, nos 

equipamentos municipais.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

– Prosseguindo o seu plano de intervenção de manutenção do património, nomeadamente na área da educação, 

foi lançado procedimento para intervenção no polo escolar de Odeceixe. A empreitada envolve os dois edifícios, a 



Escola do 1ºciclo e o Jardim de Infância, num valor global de cerca de 100 mil euros, verbas de fundos próprios. 

Assim prepara-se a intervenção neste polo educativo, prosseguindo assim as intervenções de maneira a melhorar 

e conservar os edifícios, garantindo melhores condições, aos alunos, professores e trabalhadores. ---------------------   

– Da visita do Senhor Ministro da Saúde Dr. Manuel Pizarro, no dia 23 de janeiro, podemos transmitir as 

preocupações com a situação da saúde no nosso concelho. As dificuldades de mais médicos para o Centro de 

Saúde de Aljezur, a necessidade de funcionar o gabinete médico dentista, a necessidade de funcionar o serviço de 

fisioterapia, e a preocupação do não funcionamento da Unidade Móvel de Saúde, que finalmente depois de uma 

insistência e exigência, inicia seu funcionamento já a partir de dia 6 de fevereiro. Um dos temas centrais foi a 

questão das competências para a Autarquia, as quais ainda não forma aceites. Foi também possível nesta reunião 

entregar ao Senhor Ministro, um dossier sobre a Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur, da Casa da 

Criança, onde é apresentado relatório sobre a situação da mesma.” -------------------------------------------------------------  

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

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

segunda alteração ao Orçamento da Despesa de 2023, e segunda Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP 

(PPI e AMR), para o ano dois de 2023.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: - Foi apresentada a seguinte legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento:   

PORTARIA N.º 29/2023 - Diário da República n.º 9/2023, Série I de 2023-01-12, Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Altera o Regulamento do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais - 3.ª 

Geração, aprovado em anexo à Portaria n.º 201-A/2020, de 19 de agosto. -----------------------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 2-A/2023 - Diário da República n.º 10/2023, 1º Suplemento, Série 

I de 2023-01-13, Presidência do Conselho de Ministros, Estabelece um questionário prévio à integração de novos 

membros no Governo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 3/2023 - Diário da República n.º 12/2023, Série I de 2023-01-17, 

Presidência do Conselho de Ministros, Aprova o Plano de Ação da Garantia para a Infância 2022-2030. ---------------  

LEI N.º 5/2023 - Diário da República n.º 15/2023, Série I de 2023-01-20, Assembleia da República, Estende o 

âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a 

execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo 

Plano de Recuperação e Resiliência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PORTARIA N.º 32/2023 - Diário da República n.º 15/2023, Série I de 2023-01-20, Finanças e Solidariedade e 

Segurança Social, Procede à atualização do valor do RSI para o ano de 2023. --------------------------------------------------  

DECRETO-LEI N.º 5/2023 - Diário da República n.º 18/2023, Série I de 2023-01-25, Presidência do Conselho de 

Ministros, Estabelece o modelo de governação dos fundos europeus para o período de programação 2021-2027. -  

PORTARIA N.º 34/2023 - Diário da República n.º 18/2023, Série I de 2023-01-25, Finanças e Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, Procede à atualização dos montantes do abono de família para crianças e 

jovens, do abono de família pré-natal, do subsídio de funeral, da bonificação por deficiência do abono de família, 

do subsídio por assistência de terceira pessoa e reforça as majorações do abono de família nas situações de 

monoparentalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA – ATUALIZAÇÃO DA RENDA – CASA 

C57 – ROGIL: - Foi apresentado o ofício número S01050-2022-DAF, registado no sistema informático MGD sob o 

número 17193, em 14 de dezembro de 2022, da Associação de Beneficiários do Mira, informando que a 

atualização da renda da Casa C57, passará a ser no valor mensal de cento e doze euros e noventa e oito cêntimos, 

com efeitos a 01 de janeiro de 2023.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informam ainda que, tendo sido autorizada a dedução de obras nas contraprestações mensais, deverá ser 
efetuado o pagamento mensal no montante de trinta e três euros e oitenta e nove cêntimos, correspondente a 
trinta porcento da contraprestação mensal.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a atualização do valor da renda.  -----------------------------------  



UM PONTO TRÊS PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA – CAMPANHA DE REGA DE 2023 – 

DIRETIVAS E INSTRUÇÕES: - Foi apresentado o ofício número S00002-2023-DT/ABM, enviado por email e 

registado no sistema informático MGD sob o número 272, em 09 de janeiro de 2023, da Associação de 

Beneficiários do Mira, enviando informação relativa à Campanha de Rega de 2023. -----------------------------------------  

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

UM PONTO TRÊS PONTO TRÊS – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – 

RECUPERAÇÃO DO CONTROLO PÚBLICO DOS CTT: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 

MGD sob o número 1040, em 24 de janeiro de 2023, do Grupo Parlamentar do PCP - Partido Comunista 

Português, enviando para conhecimento o Projeto de Lei nº 509/XV/1ª, em que Estabelece o Regime de 

Recuperação do Controlo Público dos CTT – Exposição de Motivo, entregue na Assembleia da República.-------------  

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

UM PONTO TRÊS PONTO QUATRO – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR – GESTÃO, MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE ALJEZUR – REVOGAÇÃO DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS: - Retirado da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS PONTO CINCO – JUNTOS PELO SUDOESTE – COMUNICADO DE IMPRENSA – “MOVIMENTO 

JUNTOS PELO SUDOESTE SAÚDA A MEGA-OPERAÇÃO DO ICNF NO PNSACV E QUESTIONA SOBRE O FUTURO”: - 

Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 1070, em 24 de janeiro de 2023, de 

Juntos pelo Sudoeste - Movimento de Cidadãos de Aljezur e Odemira em Defesa do Sudoeste, enviando para 

conhecimento o Comunicado de Imprensa "Movimento Juntos Pelo Sudoeste saúda a mega-operação do ICNF no 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e questiona sobre o futuro”. ------------------------------------  

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

UM PONTO TRÊS PONTO SEIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – CONTRIBUIÇÃO 
FINANCEIRA MENSAL – ANO DE 2023: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 
número 415, em 11 de janeiro de 2023, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, remetendo cópia da 
proposta número 69, aprovada em reunião do Conselho Intermunicipal em 11 de novembro do ano transato, 
sobre a contribuição financeira mensal dos Municípios para a AMAL, para o ano de 2023.   -------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a contribuição financeira mensal, no valor de dois mil 

novecentos e sessenta e seis euros, para o ano de 2023.  ----------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS PONTO SETE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – CONTRIBUIÇÃO 

FINANCEIRA ANUAL SUPLEMENTAR: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 

número 301, em 09 de janeiro de 2023, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, remetendo cópia da 

proposta número 70, aprovada em reunião do Conselho Intermunicipal em 11 de novembro do ano transato, 

sobre a contribuição financeira anual suplementar dos Municípios para a AMAL, para o ano de 2023.   ----------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a contribuição financeira anual suplementar, no valor de 

quinhentos e sessenta e nove euros, para o ano de 2023.  --------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS PONTO OITO – SEMINÁRIO DE S. JOSÉ – FARO – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA 

PUBLICAÇÃO DE OBRA DE INVESTIGAÇÃO DE INTERESSE REGIONAL: - No seguimento da deliberação tomada em 

reunião do executivo realizada em 29 de dezembro de 2022, foi apresentado o email registado no sistema 

informático MGD sob o número 719, em 17 de janeiro de 2023, da Diocese do Algarve, informando que no 

momento ainda não é possível apurar o valor total da Obra de Investigação, Sistematização e Redação da História 

do Seminário de São José da Diocese do Algarve, e que o valor do investimento financeiro relativo à Historiadora 

na categoria de Investigadora, está orçamentado em dezassete mil duzentos e cinquenta e cinco euros e quarenta 

e nove cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

UM PONTO TRÊS PONTO NOVE – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO – APOIO À REALIZAÇÃO DA 49ª 

VOLTA AO ALGARVE: - Foi apresentado o ofício número 16_23/HA, remetido por email e registado no sistema 

informático MGD sob o número sob o número 423 em 11 de janeiro de 2023, da Federação Portuguesa de 



Ciclismo, solicitando apoio financeiro no valor de mil e quinhentos euros, para a realização da 49.ª edição da 

Volta ao Algarve, que se irá realizar de 15 a 19 de fevereiro de 2023, e tendo meta volante em Aljezur.  --------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de mil e quinhentos euros, à 

Federação Portuguesa de Ciclismo, para a meta volante em Aljezur.  -------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS PONTO DEZ – LS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS SP, RL – SENTENÇA RELATIVA AO PROCESSO 

3/22.4BELLE-A – AUTOR: ARRIBA – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DA COSTA VICENTINA – RÉU: AGÊNCIA 

PORTUGUESA DO AMBIENTE I.P. (E OUTROS): - Foi apresentado o e-mail registado no sistema informático MGD 

sob o número 961, em 23 de janeiro de 2023, de LS – Sociedade de Advogados, SP, RL, enviando a sentença 

relativa ao Processo 3/22.4BELLE-A, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé – Unidade Orgânica 1; Autor: 

ARRIBA – Associação de Defesa da Costa Vicentina; Réu: Agência Portuguesa do Ambiente I.P, e (outros), do qual 

a Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS PONTO ONZE – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – 
CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO E AQUELA ASSOCIAÇÃO – RELATÓRIO DO 4º. TRIMESTRE DE 2022: 
- Foi presente o relatório trimestral referente ao quarto trimestre de 2022, no âmbito do Contrato Programa 
celebrado entre o Município de Aljezur e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, 
remetido por email e registado no sistema informático MGD sob o número 32, em 3 de janeiro de 2023, da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. -------------------------------------------------------------------   
Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

BOLSA DE RECRUTAMENTO EIP: - Foi apresentado o ofício número D/JC/12/B1, remetido por email e registado 

no sistema informático MGD sob o número sob o número 1191 em 25 de janeiro de 2023, da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, em que enviam informação relativa à Bolsa de Recrutamento 

EIP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

DOIS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS – 

PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta número 5/2023, que a seguir se 

transcreve:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS” --------------------------------------------------------------------  

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

– Nos termos do número três, do artigo setenta e seis, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei número setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro, a 

prestação de contas do Município deve ser remetida ao Órgão Deliberativo para apreciação, juntamente com a 

certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas, apresentado por revisor oficial de contas ou sociedade 

de revisores oficiais de contas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

– As competências do auditor externo são as previstas no número dois, do artigo setenta e sete, do Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. ---------------------------------------------------------------------  

– O auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, é nomeado por deliberação do Órgão 

Deliberativo, sob proposta do Órgão Executivo, conforme estipula o número um, do artigo setenta e sete, do 

Regime supra mencionado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O atual contrato de prestação de serviços de Revisor Oficial de Contas terá o seu términus a vinte e nove de 

março do presente ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Por imperativo legal, já supra referido, o Município deve ter um Revisor Oficial de Contas. ------------------------------  

Nestes termos, proponho à Câmara o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Um: – Que seja endereçado convite para apresentação de proposta, nos termos do Código dos Contratos 

Públicos, à entidade Galvão, Nunes, Tavares & Associados, SROC, Lda., para prestação de serviços de Revisor 

Oficial de Contas do Município, pelo prazo de 28 meses, a contar da data da assinatura do contrato. A referida 



Sociedade de Revisores Oficiais de Contas tem exercido as funções de Revisor Oficial de Contas do Município e 

cuja competência demonstrada no exercício das funções se revelou de elevada. ---------------------------------------------  

Dois: - Que seja definido, como preço base do contrato, o valor de dezanove mil e seiscentos euros, a que 

corresponde uma prestação mensal de setecentos euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Três: - A presente despesa assume um caráter plurianual (anos dois mil e vinte e três a dois mil e vinte e cinco) a 

qual, em termos de autorização prévia para de assunção de compromissos plurianuais, é da competência da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea c) do número 1 do artigo seis da Lei número oito barra dois mil e 

doze, de vinte e um de fevereiro, na sua redação atual. Contudo, pelo facto da presente despesa já se encontrar 

inscrita nas Grandes Opções do Plano, com verbas previstas para os anos de dois mil e vinte e três a dois mil e 

vinte e sete, e atendendo a que a Assembleia Municipal já aprovou a assunção de compromissos para anos 

seguintes, aquando da aprovação das GOP’s, na sua reunião de quinze de dezembro de dois mil e vinte e dois. -----  

Repartição de encargos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ano dois mil e vinte e três: seis mil e trezentos euros, acrescido de Iva à taxa legal em vigor; -----------------------------  

Ano dois mil e vinte e quatro: oito mil e quatrocentos euros, acrescido de Iva à taxa legal em vigor; --------------------  

Ano dois mil e vinte e cinco: quatro mil e novecentos euros, acrescido de Iva à taxa legal em vigor; ---------------------  

– Existe cabimento para a despesa prevista para o presente ano. -----------------------------------------------------------------  

Quatro: - que sejam aprovadas as peças do procedimento, Convite e Caderno de Encargos, em anexo. ----------------  

Recebida a proposta de prestação de serviços, a mesma deverá ser remetida à Assembleia Municipal para 

aprovação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TRÊS – GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 01 de 

fevereiro 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 cento e sessenta e nove euros e noventa e quatro cêntimos, 

e em Operações não Orçamentais, um saldo de cento e oito mil setecentos e trinta e quatro euros e sessenta e 

um cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO DOIS – 1ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO: - Retirado da Ordem do 

Dia---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO – RECURSOS HUMANOS  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO UM – ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS – PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora 

Fátima Neto foi apresentada a Proposta número 7/2023, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------  

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

“Abertura de Procedimentos Concursais Comuns, com vista à constituição de relação jurídica de emprego 

público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado ---------------------  

Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos nesta autarquia e a sua dinâmica funcional, em 

contexto orçamental que exige parcimónia na utilização dos meios financeiros ao dispor do Município, sem 

prejuízo dos níveis de eficiência, eficácia e garantia da qualidade do serviço prestado aos cidadãos; --------------------  

Considerando que o mapa de pessoal consigna a realidade em que se deve basear a estabilidade económico-

financeira e funcional da autarquia, na estrita obediência aos parâmetros que devem circunscrever o 

recrutamento de pessoal no corrente ano, no estrito respeito pelas previsões do aludido instrumento jurídico; ----  

Atendendo ao facto de, por razões de gestão e de respostas às exigências operacionais e ao equilíbrio dos 

serviços, conforme previsto no mapa de pessoal para o corrente ano, constatamos ser necessário recrutar mais 

trabalhadores, com recurso à constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; ------  

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

1. O município tem sabido gerir com eficiência e eficácia os seus recursos financeiros; -------------------------------------  

2. Não é possível na estrutura orgânica interna recorrer à modalidade de mobilidade interna a fim de suprir as 

necessidades supra referidas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



3. Os postos de trabalho estão consagrados no Mapa de Pessoal, devidamente dotados financeiramente no 

orçamento municipal e verificando-se os pressupostos de equilíbrio financeiro; ----------------------------------------------  

4. O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente estabelecida, de acordo com o nº 3 do art.º 30.º, da Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. O órgão ou serviço pode ainda recrutar trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo 

de emprego público, mediante procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público, de acordo com o nº 4 do artigo 30º da LGTFP; 

6. Está a existir um forte constrangimento no serviço, de necessidade permanente, reconhecendo-se urgência no 

preenchimento dos postos de trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No uso da competência que lhe é fixada pelo n.º 1, do art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a 

Exmª. Câmara Municipal delibere o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Aprovar, a abertura de procedimentos, com vista ao recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas, por tempo indeterminado, para ocupação dos postos de trabalho nas carreiras e categorias 

abaixo indicadas e respetivas funções/atividades, de acordo com o mapa de pessoal para 2023: ------------------------  

b) Com base e fundamento nos princípios de racionalização, eficácia, eficiência e economia de custos, que devem 

presidir à atividade administrativa, aprovar o alargamento do âmbito de recrutamento também a trabalhadores 

com relação jurídica de emprego público a termo, ou candidatos sem vínculo de emprego público previamente 

estabelecido, mediante procedimentos concursais únicos, a que possam concorrer trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público, ao abrigo do disposto no n.º 4 do art.º 30.º da LTFP. -------------------------------------------  

Unidade Orgânica: – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS  -----------------------------------------------  

Categoria – Assistente Técnico-Administrativo  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Número de postos de trabalho: – Um  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atividade/função: -Registar e controlar os registos de despesa, proceder à emissão de todos os documentos de 

despesa e manter atualizados os registos contabilísticos de despesa e a sua correta classificação; -Executar demais 

funções administrativas inerentes à gestão financeira que lhe sejam atribuídas. ----------------------------------------------  

Número de postos de trabalho – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Um ----------------------------------  

Unidade Orgânica: – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES E GESTÃO URBANÍSTICA ------------------------------------------  

Categoria – Técnico Superior – Arquiteto  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Número de postos de trabalho: – Quatro  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Atividade/função: -Elaborar pareceres sobre processos de obras particulares, loteamentos e outros; -Elaborar 

projetos de arquitetura para obras municipais e respetivo acompanhamento; -Executar outras atividades de apoio 

geral do departamento, -Efetuar estudos urbanísticos que lhe forem superiormente determinados, assim como 

elaborar informações/pareceres diversos no âmbito do departamento. ---------------------------------------------------------  

Unidade Orgânica: – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES E GESTÃO URBANÍSTICA ------------------------------------------  

Categoria – Carreira Especial de Fiscalização - Fiscal-----------------------------------------------------------------------------------  

Número de postos de trabalho: – Um  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atividade/função: -Exercer, com responsabilidade e autonomia, funções de fiscalização do cumprimento dos 

Regulamentos Municipais e demais dispostos legais, nomeadamente relativos a Obras particulares, Ocupação da 

Via Pública, Empreendimentos Turísticos, abertura e funcionamento de estabelecimentos comerciais, serviços, 

industriais que sejam da competência municipal; -Proceder à verificação técnica de conformidade de obras com 

os respetivos projetos e à sua fiscalização técnica; -Elaborar Participações e autos de embargo; -Transmitir 

informação aos Serviços, de ilegalidades detetadas, quer em espaços públicos, quer em edifícios particulares, e 

bem assim, prestam informação sobre prédios em ruína ou que coloquem em risco a integridade de pessoas e/ou 

de bens; -Exercer demais funções que sejam determinadas superiormente e para as quais detenha competência 

funcional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Número de postos de trabalho – Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística – Cinco  --------------------------  



Unidade Orgânica: – UNIDADE TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO E PLANEAMENTO  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Categoria – Assistente Técnico - Animador Sociocultural-----------------------------------------------------------------------------  

Número de postos de trabalho: – Sete  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atividade/função: -Desempenhar as funções de animação sócio educativa no âmbito das competências do 

Município na área da Educação; -Dar apoio administrativo aos técnicos superiores da Unidade Técnica; -Executar 

outras atividades/tarefas de complexidade compatível com a categoria profissional, em áreas onde tenha ou 

venha a ter formação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Número de postos de trabalho – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social – Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento – Sete  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

– Total dos postos de trabalho a prover – Treze.” -------------------------------------------------------------------------------------  

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 (a) Vereadores (a) do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer ----------------------  

“Abertura de Procedimentos Concursais  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores- RENASCER, já haviam referido, que estarão sempre disponíveis 

para colaborar na criação de condições para melhoria da gestão de recursos humanos já existentes, de modo a 

efetuar um aproveitamento racional dos mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------  

Todavia, não podemos concordar com a criação de mais 4 postos de técnicos de arquitetura.  ---------------------------  

Voltamos aqui a recordar que em anos anteriores o Departamento de Urbanismo, com menos recursos humanos, 

e sendo à altura o volume de serviços substancialmente superior ao que atualmente se verifica, era bastante mais 

eficaz, não se refletindo derrapagens de prazos tão acentuadas como atualmente. ------------------------------------------  

Este facto não reflete falta de recursos humanos, mas sim, falta de coordenação eficaz de gestão de recursos 

humanos existentes, não obstante, verifica-se um excesso de circuitos de tramites processuais.  ------------------------  

Já havíamos recomendado, aquando da aproximação da extinção de lugar de técnicos em questão, fossem 

formalizados os devidos acautelamentos para o efeito, e quanto muito a criação de lugares para novos técnicos 

estritamente necessários, com a inerente extinção dos anteriores.  --------------------------------------------------------------  

Contudo voltamos a ressalvar as razões anteriormente enumeradas na declaração de voto relativamente à 

Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 2023, a Câmara continua a aumentar todos os anos as 

despesas correntes e a investir cada vez menos. Sendo que o município não tem receitas para suportar o 

aumento das despesas correntes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Posto isto, e pelo atrás exposto, os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores- RENASCER, votam contra.” ---------  

CINCO – SAÚDE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CINCO PONTO UM – INCENTIVO À FIXAÇÃO DE MÉDICOS NA UCSP DE ALJEZUR – ARRENDAMENTO DE 

HABITAÇÕES: - No âmbito da informação número 1110, datada de 23 de janeiro de 2023, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

prorrogar os contratos de arrendamento de duas moradias destinadas a habitação dos médicos colocados na 

UCSP de Aljezur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo à proposta apresentada pela proprietária do imóvel, Lúcia Isabel Fernandes do Carmo Canelas, 

enviada por email e registada no sistema informático MGD sob o número 1572, em 01 de fevereiro do corrente 

ano, no valor de mil e quinhentos euros mensais, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à proprietária 

o interesse em renovar o contrato de arrendamento, pelo valor de mil e cem euros, por mês, por mais um ano de 

contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao contrato de arrendamento celebrado com Bruno Miguel Guerra Moital Neves, proprietário da 

habitação, sita na Rua Professora Ema Vieira Alvernaz, Lote 6, Rogil, com o seu termo a 30 de abril de 2023, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao proprietário o interesse na renovação do referido contrato de 

arrendamento, por mais um ano, nas atuais condições em vigor. ------------------------------------------------------------------  

Declaração de voto dos Senhores (a) Vereadores (a) do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer ----------------------  



“Incentivo à fixação de Médicos na UCSP de Aljezur – Arrendamento de Habitações -----------------------------------------  

Os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores- RENASCER, votam a favor, contudo reiteramos que nos 

empenharemos sempre por criar condições conjuntas para fixação dos médicos em Aljezur, que tal como, 

anteriormente defendido por nós em outras reuniões, o Município tem meios e terrenos, por isso, 

recomendamos mais uma vez que se inicie o processo de construção de habitações, para que no mais curto 

espaço de tempo essa necessidade fique satisfeita e não tenhamos de continuar a pagar rendas elevadas de casa 

para fixação de médicos. É convictamente a nossa opinião, um dos melhores incentivos às condições de fixação 

de médicos no nosso Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A proposta de renovação de contrato de arrendamento em analise, vem agora propor a continuação de 

arrendamento de contrato anterior pelo valor de 1.500,00€, quando inicialmente se reportava ao valor de 

1.100,00€, o qual já achavamos à um ano atrás, um valor exorbitante.  Somos de opinião que no mínimo a renda 

se mantenha no valor inicial.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

UM – OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM – REPARAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA URBANIZAÇÃO CERCA DO ARNEIRO 

– CARRAPATEIRA – RECEÇÃO DEFINITIVA – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO: - No âmbito da informação número 655, 

datada de 13 de janeiro de 2023, do Serviço de Apoio à 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 depósito, efetuado em 05 de maio de 2017, na Caixa Geral de Depósitos e depósito 

em numerário efetuado na Câmara Municipal, no valor atual de oitenta e quatro euros e noventa e oito cêntimos, 

cada, respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM – JÚRI DO CONCURSO – QUIOSQUES NA PRAIA DE ODECEIXE – PROPOSTA: - Pelo Senhor 

Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta número 6/2023, que a seguir se transcreve:  -------------------  

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

“Quiosques na Praia de Odeceixe - Júri do Concurso ---------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência da aprovação do procedimento para exploração dos quiosques na Praia de Odeceixe, impõem-se a 

necessidade de nomear júri para desenvolvimento e condução do procedimento e consequente proposta de 

atribuição. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo presente o método aprovado, bem como a relevância jurídica que envolve este procedimento. ----------------  

Presentes que o método proposto, não tem sido o método usualmente usado, para procedimentos similares. 

Tem, no entanto, o mesmo vindo a ser cada vez mais aplicado em procedimentos similares em diversos 

organismos, sendo mesmo sugerido e por vezes proposto por diversas vezes este método por organismos 

externos, pretende assim a Câmara Municipal de Aljezur garantir a realização do mesmo com sucesso e de forma 

transparente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a experiência do Drº. Luís Salero Viegas, sobre a presente matéria e a sua especialização sobre a 

área jurídica em causa. Presente ainda a falta de recursos humanos do município e de crescente volume de 

trabalho que pende sobre os mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho a constituição de júri para concurso de atribuição dos quiosques da Praia de Odeceixe, com os 

seguintes elementos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente – Drº. Luís Salero Viegas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1º Secretario – Drº. Paulo Oliveira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2º Secretario – Drª. Tânia Tomás; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1º Suplente – Drª. Marta Pinheiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2º Suplente – Drª. Sandra Caldeira.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  



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 (a) Vereadores (a) do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer ----------------------  

“Júri do Concurso- Quiosques na Praia de Odeceixe -----------------------------------------------------------------------------------  

Na reunião de Câmara do dia 15.12.2022, foram enumeradas as razões pelas quais achamos que não eram 

reunidas condições para que pudesse obter consenso favorável, quanto ao desenvolvido da modalidade de 

procedimento de atribuição dos quiosques, a qual declaramos voto contra, e exatamente pelas mesmas razões, 

não podemos concordar com a proposta de constituição do júri aqui apresentada, por isso, os Vereadores do 

Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, votam contra. --------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO DOIS – VENDA AMBULANTE NA MODALIDADE “SACO ÀS COSTAS”, NO DOMÍNIO PÚBLICO 

MARÍTIMO: - Com base no parecer jurídico registado no sistema informático MGD sob o número 1309, em 27 de 

janeiro de 2023, a Câmara deliberou, por unanimidade, renovar por mais um ano as atuais autorizações para a 

atividade de venda ambulante, na modalidade de “Saco às Costas”, no Domínio Público Marítimo.  --------------------   

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

DOIS PONTO UM – PLANO ANUAL DE EXPOSIÇÕES PARA A GALERIA ESPAÇO+ DURANTE O ANO DE 2023: - No 

âmbito da informação número 1169, datada de 24 de janeiro de 2023, da Divisão de Desenvolvimento Económico 

e Planeamento – Serviço de Cultura, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o círculo de exposições para 

o ano de 2023, conforme se indica:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) fevereiro /março - Exposição de pintura de JICA/Jorge Gonçalves;  ------------------------------------------------------------  

b) abril / maio - Exposição de Arte Sacra – Coleção do Município adquirida a Gil da Luz;  -----------------------------------  

c) junho / julho - Exposição de Fotografia do Mestre Henrique Gabriel;  ---------------------------------------------------------  

d) agosto / setembro – Exposição de pintura “40 anos de pintura de Francisco Chatimsky Oliveira”;  -------------------  

e) outubro/novembro – Exposição de pintura “Grandes Compositores” de António do Carmo; ---------------------------   

f) dezembro – Exposição “Artistas e Artesãos de Aljezur”.  --------------------------------------------------------------------------  

Atendendo a que as exposições são apresentadas em Aljezur a custo zero, não existindo nenhuma contrapartida 

por parte do Município para os artistas, a Câmara deliberou, por unanimidade, suportar as despesas inerentes 

relativamente ao alojamento no valor máximo de dois mil e quatrocentos euros, que não inclui IVA, e à 

alimentação no valor máximo de dois mil duzentos e cinquenta euros, que não inclui IVA, conforme abaixo se 

indica: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

–  Alojamento - até 2 noites (dia anterior à inauguração / dia da inauguração); até 2 quartos (singular ou duplo); 

valor máximo de cem euros, que não inclui IVA, por quarto;  -----------------------------------------------------------------------  

– Alimentação - até 3 refeições por artista; 3 refeições por critico de arte; 3 refeições por acompanhante; valor 

máximo de trinta euros, que não inclui IVA, por refeição.  ---------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar, que por motivos de força maior as exposições podem ser 

alteradas e substituídas por outras.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Declaração de voto dos Senhores (a) Vereadores (a) do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer ----------------------  

“Os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, votam a favor, ao longo de vários anos a câmara 

através do "Espaço +" congratulou-se por todos os artistas que Aljezur acolheu com as suas exposições. Como a 

proposta refere e muito bem a câmara é possuidora de um acervo artístico contemporâneo bastante 

considerável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando o vasto espólio de arte doada, ao longo de vários anos, por todos os conceituados artistas plásticos 

que por Aljezur passaram, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, gostariam que no próximo 

Plano Anual de Exposições, fosse considerada a possibilidade de realizar uma exposição com todo esse espólio, 

para que a população a pudesse contemplar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – ASSOCIATIVISMO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

TRÊS PONTO UM – CLUBE DE SURF DE ALJEZUR – AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO – CANDIDATURA 
APRESENTADA FORA DO PRAZO REGULAMENTAR: - Foi apresentada a candidatura registada no sistema 



informático MGD sob o número 17046, em 12 de dezembro de 2022, do Clube de Surf de Aljezur, enviando 
candidatura extraordinária de apoio ao associativismo, para o ano de 2023. ---------------------------------------------------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a apresentação da candidatura do Clube de Surf de Aljezur, fora do 

prazo estabelecido, de acordo com o número 2 do artigo 6º. Do Regulamento de Atribuição de Apoio ao 

Desenvolvimento Social, Desportivo Cultural e Recreativo do Concelho de Aljezur e remeter à Comissão de 

Avaliação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO UM – HABITAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO – BOLSA DE ARRENDAMENTO URGENTE E TEMPORÁRIO – 

MINUTA DE CONTRATO: - Retirado da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------  

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 treze horas e quarenta e cinco 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 02 dias do mês de fevereiro de 2023. 

 

 

 

O Presidente da Câmara 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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