
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 16 / 2023  
Processo Nº 2023/150.10.701/6  

 

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 16 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 Abertura de Procedimento para elaboração do Regulamento Municipal de Limpeza de Terrenos no concelho 
de Aljezur – Proposta;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 Incentivo à fixação de médicos na UCSP de Aljezur – Arrendamento de habitação;  -------------------------------------  
1.5 Loteamento Municipal de Maria Vinagre – Lote 15 – Autorização de alienação de parte da quota; -----------------  
1.6 Ajuste direto para Prestação de Serviços de Revisor Oficial de Contas;  -----------------------------------------------------  
1.7 CORRESPONDÊNCIA  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.1 Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve – Deliberação da reunião ordinária da 
Comissão de Proteção Civil da Região do Algarve, realizada no dia 6 de janeiro de 2023;  ----------------------------------  
1.7.2 Comissão de Coordenação da Região do Algarve – Lei nº. 5/2023 – Regime especial de expropriações em 
projetos apoiados pelo PRR;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.3 Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil – Resposta a António Miguel Esteves – Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Aljezur;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.4 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Ata nº. 1, relativa à reunião do Conselho Intermunicipal, 
realizada no dia 13 de janeiro de 2023;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.5 MMG – Sociedade de Advogados SP RL – Despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé – Procº. 
298/13.4BELLE-A;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.6 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve – Atualização das taxas REN;  
2. GESTÃO FINANCEIRA  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE, OBRAS PARTICULARES E GESTÃO 
URBANÍSTICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. OBRAS MUNICIPAIS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Beneficiação e Requalificação do Portinho da Arrifana – Liberação de caução;  -------------------------------------------  
1.2 Reposição das Condições de Ambiente Natural e Recuperação dos Sistemas Costeiros da Arrifana – Zonas 1 e 2 
– Liberação de caução;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. OBRAS PARTICULARES  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 PLO, Lda. – Construção de habitação na Rua 25 de Abril, em Odeceixe – Junção de elementos;  ---------------------  
3. GESTÃO URBANÍSTICA  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Plano de Pormenor de Cabeços da Bordeira – Ponto da situação;  ------------------------------------------------------------  
3.2 Alteração ao Loteamento Municipal de Maria Vinagre;  -------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Constituição do Novo Grupo de Ação Local Costeiro do Barlavento do Algarve (2021/2030) – Contrato de 
Parceria;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Quadratura Oval – Gestão e Administração de Bens, SA – Lote nº. 4/5, da 1ª. Fase da ZIF – Zona Industrial de 
Feiteirinha – Confirmação da reversão do lote atribuído;  ---------------------------------------------------------------------------  
1.3 Eurosecos – Indústria e Comércio de Frutos Secos, Lda. – Lote nº. 10, da 1ª. Fase da ZIF – Zona Industrial de 
Feiteirinha – Desistência do Lote atribuído;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 Ecovia e Ciclovia do Litoral Sudoeste – Concelho de Aljezur – 1ª. Fase – Acordo de Colaboração;  -------------------  
2. HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Revisão da renda habitacional – Rua das Ceifeiras, Bloco C – Fração AM – r/c – Esqº.;  ---------------------------------  
2.2 Alteração da titularidade do arrendamento e revisão de renda habitacional – Rua das Ceifeiras – Bloco B – 1º. 
C, em Aljezur;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. SAÚDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
3.1 Aluguer de viatura – CHUA – Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Mais Proximidade;  -----------------------  
4. AÇÃO SOCIAL  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 Ação Social Escolar – Ano Letivo de 2022/2023 - Atribuição de escalões;  --------------------------------------------------  
4.2 GIP – 2ª. Prorrogação da autorização de funcionamento da 4ª. Edição GIP 2019-2021 – Rede Geral e da Rede 
GIP Inclusivo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.3 Protocolo de colaboração com a Conferência de Nossa Senhora D’Alva, no âmbito do apoio às famílias social e 
economicamente desfavorecidas e Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação Social – Relatórios e 
Proposta;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.4 Casa da Criança do Rogil – Creche de Aljezur – 2023;  ----------------------------------------------------------------------------  
5. ASSOCIATIVISMO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.1 AMOVATE – Associação de Moradores e Amigos do Vale da Telha – Candidatura 2023 apresentada fora do 
prazo;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
   

Período Antes da Ordem do Dia 
ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Não se verificou qualquer intervenção, neste ponto da 
Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:  ----------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: - Foi apresentada a seguinte legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento:   
DECRETO-LEI N.º 10/2023 – Diário da República n.º 28/2023, Série I de 2023-02-08, Presidência do Conselho de 
Ministros, Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2023. ------------------------------------------  
PORTARIA N.º 42/2023 – Diário da República n.º 29/2023, Série I de 2023-02-09, Economia e Mar, Ambiente e 
Ação Climática, Infraestruturas e Coesão Territorial, Regulamenta o regime de avaliação e gestão do ruído 
ambiente e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) n.º 2020/367, da Comissão, de 4 de março de 
2020, a Diretiva Delegada (UE) n.º 2021/1226, da Comissão, de 21 de dezembro de 2020, e dá execução ao 
Regulamento (UE) n.º 2019/1010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019. ----------------------  
DECRETO-LEI N.º 11/2023 – Diário da República n.º 30/2023, Série I de 2023-02-10, Presidência do Conselho de 
Ministros, Procede à reforma e simplificação dos licenciamentos ambientais. -------------------------------------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 13/2023 – Diário da República n.º 30/2023, Série I de 2023-02-10, 
Presidência do Conselho de Ministros, Aprova a Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 2030 - 
ECO360.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 16/2023 – Diário da República n.º 31/2023, Série I de 2023-02-13, 
Presidência do Conselho de Ministros, Altera os critérios do Programa Condomínio de Aldeia e clarifica o modelo 
de apoios à execução das medidas previstas nas Operações Integradas de Gestão da Paisagem. -------------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 22/2023 - Diário da República n.º 33/2023, Série I de 2023-02-15, 
Presidência do Conselho de Ministros, Aprova o programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» para 
os anos de 2023 a 2026 e autoriza a respetiva despesa. ------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
LIMPEZA DE TERRENOS NO CONCELHO DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta, que a seguir se transcreve:  ---------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



“Abertura de procedimento para elaboração do Regulamento Municipal de Limpeza de Terrenos no Concelho 
de Aljezur -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 de outubro, estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no 
Território Continental, veio revogar Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, que, estrutura o Sistema Nacional 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios, estabelecendo, entre outras, as regras aplicáveis às entidades, 
proprietários, usufrutuários e arrendatários detentores de terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços 
rurais no que à defesa de pessoas e bens concerne. Contudo nos termos do n.º 4 do artigo 79.º do referido 
Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 de outubro, enquanto se mantiver em vigor o Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, até 31 de dezembro de 2024, são aplicáveis as disposições do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, relativas aos deveres de gestão de combustível na rede 
secundária de faixas de gestão de combustível e às contraordenações respetivas, sem prejuízo da aplicação das 
normas da secção III do capítulo IV do presente Decreto-Lei.  ----------------------------------------------------------------------  
Não existindo um normativo relativo às limpezas a realizar em terrenos inseridos em solo urbano, criou -se então 
um vazio legal e regulamentar no que a esse assunto diz respeito, pelo que se torna necessário a criação de 
regulamentação para estas ações, de modo a permitir que a autarquia atue de forma eficaz e adequada, seja por 
iniciativa própria ou particular.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nestes termos, proponho, de acordo com o artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, conjugado 
com a alínea k) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Exma. Câmara Municipal 
delibere:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Aprovar a abertura de procedimento para elaboração do Regulamento Municipal de Limpeza de Terrenos no 
concelho de Aljezur nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual;  -------------------  
2. Para esse efeito, se designe como responsável pela direção de cada procedimento, nos termos do artigo 55.º 
do CPA, o Coordenador Municipal de Proteção Civil, António Ângelo Candeias dos Santos.  
3. Que no prazo de 10 dias úteis contados da publicitação do anúncio, poderão constituir-se como interessados e 
apresentar contributos ou sugestões no âmbito do referido procedimento, particulares e entidades que 
comprovem a respetiva legitimidade, nos termos previstos no artigo 68.º do CPA;  ------------------------------------------  
4. A constituição como interessado nos respetivos procedimentos depende de declaração escrita nesse sentido, 
dirigida ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Lucas Gonçalves, enviada preferencialmente para o 
endereço eletrónico geral@cm-aljezur.pt, ou por carta enviada para:  -----------------------------------------------------------  
Câmara Municipal de Aljezur  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rua Capitão Salgueiro Maia  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8670-005 Aljezur --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os contributos para elaboração do regulamento deverão ser enviados para os mesmos contactos.  --------------------  
No pedido de constituição como interessado deve ser indicado qual o procedimento a que o mesmo se reporta, 
bem como o nome do interessado, o seu número de identificação fiscal, domicílio e endereço de correio de 
eletrónico (se existir) e ser expresso o consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previstos na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CPA.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, devendo contudo, o Regulamento 
denominar-se por “Regulamento Municipal de Limpeza de Terrenos em Zonas Urbanas e Urbanizáveis no 
Concelho de Aljezur”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO – INCENTIVO À FIXAÇÃO DE MÉDICOS NA UCSP DE ALJEZUR – ARRENDAMENTO DE 
HABITAÇÃO: - No seguimento da deliberação tomada em Reunião do Executivo, datada de 02 de fevereiro de 
2023, foi presente o email registado no sistema informático MGD sob o número 2114, em 11 de fevereiro de 
2021, de Lúcia Isabel Fernandes do Carmo Canelas, em que informa que aceita renovar o contrato de 
arrendamento, para a sua habitação sita em Arrifana, freguesia e concelho de Aljezur, fração autónoma 
designada pela letra “AA”, do prédio urbano denominado “Varandas da Arrifana”, pelo valor de mil duzentos e 
cinquenta euros mensais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Face à contra proposta apresentada, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à proprietária que aceita 
renovar o contrato de arrendamento, pelo valor de mil e duzentos euros, por mês, por mais um ano de contrato, 
com início a 01 de março de 2023 e com o seu termo a 29 de fevereiro de 2024, com o fim de a disponibilizar para 
habitação da médica Doutora Andreia Ivo, a exercer funções na UCSP de Aljezur. --------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MARIA VINAGRE – LOTE 15 – AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO 
DE PARTE DA QUOTA: - Foi presente o requerimento de Hélder Manuel de Oliveira Branco, registado no sistema 
informático MGD, sob o número 14551, em 27 de outubro de 2022, e na qualidade de comproprietário do prédio 



urbano destinado a habitação, sito no Lote número 15 do Loteamento Municipal de Maria Vinagre, da freguesia 
de Rogil e concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1477, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número 374, em que solicita autorização para venda da quota parte do prédio a 
Vânia Cristina Pacheco Nunes, dando cumprimento ao acordado em processo de divórcio. -------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 1636, datada de 02 de fevereiro de 2023, da Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, e não obstante o artigo 20º do Regulamento para Venda de Lotes para Construção de 
Habitação em Loteamentos Municipais, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a venda da quota parte 
do prédio, de Hélder Manuel de Oliveira Branco, a Vânia Cristina Pacheco Nunes, para que a comproprietária seja 
a proprietária da totalidade do prédio urbano, continuando o mesmo a ser a sua habitação própria e permanente.  
UM PONTO SEIS – AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS: - No 
seguimento da deliberação tomada em Reunião do Executivo, realizada em 02 de fevereiro do corrente ano, foi 
presente o Procedimento para a escolha de Revisor Oficial de Contas do Município. ----------------------------------------  
A Câmara analisou o Procedimento, acompanhada da Proposta apresentada por Galvão, Nunes, Tavares & 
Associados, SROC, Limitada, pelo valor de dezanove mil e seiscentos euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
cujo valor global será dividido em prestações a pagar mensalmente, no valor de setecentos euros. ---------------------  
Atendendo que o processo está em conformidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o referido 
processo à Assembleia Municipal e propor à mesma, nos termos do número 1 do artigo 77º., do Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, a nomeação, para Prestação de Serviços de 
Revisor Oficial de Contas, pelo período de vinte e oito meses, no valor global de dezanove mil e seiscentos euros, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, cujo valor será dividido em prestações mensais de setecentos euros, a 
pagar mensalmente, a Galvão, Nunes, Tavares & Associados, SROC, Limitada.-------------------------------------------------  
UM PONTO SETE – CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE PONTO UM – COMANDO REGIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DO ALGARVE – 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVIL DA REGIÃO DO ALGARVE, 
REALIZADA NO DIA 6 DE JANEIRO DE 2023: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob 
o número 917, em 20 de janeiro de 2023, do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, 
enviando para conhecimento Deliberação da Comissão, aprovada em reunião ordinária realizada no dia 06 de 
janeiro de 2023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE PONTO DOIS – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO DO ALGARVE – LEI Nº. 5/2023 – 
REGIME ESPECIAL DE EXPROPRIAÇÕES EM PROJETOS APOIADOS PELO PRR: - Foi apresentado o email registado 
no sistema informático MGD sob o número 919, em 20 de janeiro de 2023, da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve, em que na sequência da publicação da Lei nº 5/2023, de 20 janeiro, 
relativa ao Regime Especial de Expropriações em Projetos Apoiados pelo PRR, envia informação referente ao 
Código das Expropriações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE PONTO TRÊS – AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL – RESPOSTA A 
ANTÓNIO MIGUEL ESTEVES – CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR: - Foi apresentado o email 
registado no sistema informático MGD sob o número 1433, em 30 de janeiro de 2023, do Comando Regional de 
Emergência e Proteção Civil do Algarve, em que envia para conhecimento a resposta enviada ao Senhor António 
Miguel Henriques Esteves, relativa à exposição apresentada sobre a abertura de um procedimento, no Corpo de 
Bombeiros de Aljezur, para bolsa de recrutamento de elementos com vista a integrarem as Equipa de Intervenção 
Permanente de Aljezur.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE PONTO QUATRO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – ATA Nº. 1, 
RELATIVA À REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023: - Foi 
apresentada a ata número 1/2023, referente à reunião ordinária do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada 
no dia 13 de janeiro de 2023, enviada por email e registada no sistema informático MGD sob o número 1618, em 
02 de fevereiro de 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE PONTO CINCO – MMG – SOCIEDADE DE ADVOGADOS SP RL – DESPACHO DO TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ – PROCº. 298/13.4BELLE-A: - Foi apresentado o email registado no sistema 
informático MGD sob o número 1570, em 01 de fevereiro de 2023, da MMG – Sociedade Advogados, Drª. Filipa 
Gonçalves, enviando para conhecimento a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, 
relativa ao Processo número 298/13.4BELLE-A, de Joaquim Oliveira da Silva (e outros).  ------------------------------------  



Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE PONTO SEIS – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE – 
ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS REN: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 
2066, em 10 de fevereiro de 2023, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, 
enviando para conhecimento o valor das taxas a cobrar relativamente à apreciação de comunicações prévias e 
autorizações, Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, no ano de 2023.  -----------------------------------------------   
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 15 de 
fevereiro de 2023, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um 
saldo de quatro milhões seiscentos e vinte e três mil duzentos e trinta e um euros e noventa e sete cêntimos, e 
em Operações não Orçamentais, um saldo de cento e sete mil oitocentos e trinta e seis euros e cinquenta e oito 
euros cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE, OBRAS PARTICULARES E GESTÃO 
URBANÍSTICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – OBRAS MUNICIPAIS  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PORTINHO DA ARRIFANA – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO: - 
No âmbito da informação número 716, datada de 16 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 à empresa Hidro Stone – Engenharia, Lda, apresentadas sob a forma de 
depósito, efetuado em 10 de julho de 2019, na Caixa Geral de Depósitos e o montante em numerário retido 
aquando dos pagamentos, no valor de seis mil duzentos e cinquenta e oito euros e setenta e um cêntimos, cada, 
respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE NATURAL E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS 
COSTEIROS DA ARRIFANA – ZONAS 1 E 2 – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO: - No âmbito da informação número 1567, 
datada de 01 de fevereiro 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 à 
empresa Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, SA, conforme se indica: --------------------------------------------------  
- Garantia Bancária n.º 00125-02-1881180, emitida pelo BCP, no valor atual de trinta e um mil seiscentos e 
oitenta e três euros e oitenta e dois cêntimos;  -----------------------------------------------------------------------------------------  
- Montante em numerário no valor de vinte e oito mil cento e trinta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos; --  
- Garantia Bancária n.º 00125-02-1957848, emitida pelo BCP, SA., no valor de três mil trezentos e quarenta e nove 
euros e noventa e quatro cêntimos;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Garantia Bancária n.º 00125-02-20001799, emitida pelo BCP, SA., no valor de três mil trezentos e dez euros e 
quarenta e quatro cêntimos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Garantia Bancária n.º 00125-02-1976952, emitida pelo BCP, SA. no valor de setecentos e sessenta e três euros e 
sessenta e oito cêntimos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – PLO, LDA. – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NA RUA 25 DE ABRIL, EM ODECEIXE – JUNÇÃO DE 
ELEMENTOS: - No seguimento da comunicação efetuada em 11 de abril de 2022 e em cumprimento do despacho 
do Senhor Presidente da Câmara, datado de 08 de abril de 2022, e consubstanciado no parecer/informação 
número 12729/2021/FR/183, datada de 28 de setembro de 2021, da Divisão de Obras Particulares e Gestão 
Urbanística, vem a requerente apresentar justificação pela não criação dos lugares de estacionamento em falta. --  
Face à informação número 17140/FR/179, datada de 10 de novembro de 2022, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
dispensar a criação de três lugares de estacionamento em falta, no uso da competência prevista no número 1 do 
artigo 46º., do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, devendo a requerente compensar o 
município, no valor de três mil setecentos e cinquenta euros, pela ausência da criação de três lugares de 
estacionamento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito da informação 17140/FR/179, datada de 10 de novembro de 2022, do Departamento Técnico de Obras 
e Urbanismo, Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, a Câmara deliberou ainda, por unanimidade, 
mandar certificar que não vê inconveniente na pretensão dos requerentes referente à constituição de 
propriedade horizontal, dado que as frações autónomas obedecem aos requisitos previstos nos artigos 1414.º e 
1415.º do Código Civil, constituindo-se em unidades independentes isoladas entre si e com saídas diretas para o 
exterior cuja constituição é a seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------  



- Fração A - Esta fração é composta pelo primeiro andar na totalidade. O primeiro andar é constituído por 4 
compartimentos, sendo a sala/cozinha, instalação sanitária, quarto e arrumos. A esta Fração é atribuída a 
permilagem de 230,6348.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Fração B - Esta fração é composta pelo piso 0 na sua totalidade. O piso 0 é constituído por 4 compartimentos, 
sendo a sala/cozinha, instalação sanitária, quarto e arrumos. A esta Fração é atribuída a permilagem de 236,4953.  
- Fração C - Esta fração é composta, pelas escadas de acesso entre o R/C e o piso -1, pelo piso -1 na sua 
totalidade, piso técnico (por baixo do estacionamento) e arrumos localizados a Nascente. O piso -1 é constituído 
por 4 compartimentos, sendo a sala/cozinha, instalação sanitária, e 2 quartos. Todo o espaço exterior ao nível do 
piso 0 (estacionamento e arrumos) e ao nível do piso -1 (incluindo a piscina e piso técnico) pertence a esta fração. 
O piso técnico é composto por um espaço de corredor, sauna, I.S., vestiários e arrumos/zona técnica. A esta 
Fração é atribuída a permilagem de 532,8699. ------------------------------------------------------------------------------------------   
Partes Comuns – As partes comuns às três frações são o hall de entrada comum, escadas de acesso entre o piso 0 
e o piso 1, e, a cobertura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
TRÊS – GESTÃO URBANÍSTICA  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – PLANO DE PORMENOR DE CABEÇOS DA BORDEIRA – PONTO DA SITUAÇÃO: - O assunto foi 
retirado da Ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MARIA VINAGRE: - A Câmara deliberou, por 
unanimidade, concordar com Projeto da Alteração ao Loteamento Municipal de Maria Vinagre, da freguesia de 
Rogil, concelho de Aljezur, Alvará número 4/2001, de 16 de novembro, conforme Planta Síntese e Memória 
Descritiva e Justificativa, ambas anexas à presente ata e dela fazendo parte integrante, devendo proceder à 
audição dos proprietários dos lotes, pelo período de 10 dias, conforme previsto no número 3 do artigo 27º. Do 
Decreto –Lei número 55/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação . --------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – CONSTITUIÇÃO DO NOVO GRUPO DE AÇÃO LOCAL COSTEIRO DO BARLAVENTO DO ALGARVE 
(2021/2030) – CONTRATO DE PARCERIA: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 
número 1940, em 08 de fevereiro de 2023, da Agência de Desenvolvimento do Barlavento, enviando para 
aprovação o Contrato de Parceria para constituição do novo Grupo de Ação Local Costeiro do Barlavento do 
Algarve – 2021/2030. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Parceria, para constituição do novo Grupo de Ação 
Local Costeiro do Barlavento do Algarve – 2021/2030, cujo documento fica anexo à presente ata, dela fazendo 
parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – QUADRATURA OVAL – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, SA – LOTE Nº. 4/5, DA 1ª. FASE 
DA ZIF – ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – CONFIRMAÇÃO DA REVERSÃO DO LOTE ATRIBUÍDO: - No 
seguimento da deliberação tomada em reunião do executivo, realizada em 15 de setembro de 2022, em que foi 
deliberado manifestar a intenção de reverter o lote número 4/5, 1.ª Fase da ZIF, atribuído à Quadratura Oval - 
Gestão e Administração de Bens, S.A., por incumprimento do prazo para realização da escritura de compra e 
venda, previsto no n.º 1 do artigo 12.º do capítulo II das Normas da Zona Industrial da Feiteirinha, e considerando 
que a empresa não se pronunciou no prazo concedido, a Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito do teor 
constante da informação número 365, datada de 09 de janeiro de 2023, do Serviço de Economia, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, confirmar a reversão da atribuição do lote número 4/5, da 1ª Fase, 
da ZIF à empresa Quadratura Oval - Gestão e Administração de Bens, S.A., no cumprimento do disposto no n.º 2, 
do artigo 12.º, das Normas da Zona Industrial da Feiteirinha. -----------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – EUROSECOS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTOS SECOS, LDA. – LOTE Nº. 10, DA 1ª. FASE 
DA ZIF – ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – DESISTÊNCIA DO LOTE ATRIBUÍDO: - Foi apresentado o email 
registado no sistema informático MGD sob o número 219 em 06 de janeiro de 2023, da empresa Eurosecos – 
Indústria e Comércio de Frutos Secos, Lda, a informar que pretende desistir da instalação fabril, no lote número 
10, da 1ª Fase da ZIF. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito do teor constante da informação número 784, datada de 17 de janeiro do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Economia, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aceitar a desistência de instalação fabril, da empresa EUROSECOS - Indústria e Comércio de Frutos Secos, Lda. 
terminando assim o Processo de atribuição do lote número 10, 1ª Fase, da Zona Industrial da Feiteirinha à 
Empresa, ficando o mesmo disponível para futura atribuição. ----------------------------------------------------------------------   



UM PONTO QUATRO – ECOVIA E CICLOVIA DO LITORAL SUDOESTE – CONCELHO DE ALJEZUR – 1ª. FASE – 
ACORDO DE COLABORAÇÃO: - No âmbito do teor constante da informação número 1946, datada de 09 de 
fevereiro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, da Unidade Técnica de 
Desenvolvimento Económico – Serviço de Economia, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de 
Colaboração, referente ao Projeto “Ecovia e Ciclovia do Litoral Sudoeste - Concelho de Aljezur, 1ª Fase”, cujo 
documento fica anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. -----------------------------------------------------------  
DOIS – HABITAÇÃO  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – REVISÃO DA RENDA HABITACIONAL – RUA DAS CEIFEIRAS, BLOCO C – FRAÇÃO AM – R/C – 
ESQº.: - Foi apresentado o pedido registado no sistema informático MGD sob o número 16817, em 06 de 
dezembro de 2022, do titular do Processo de Ação Social GAS 386, em que solicita a alteração do agregado 
familiar a residir na habitação, sita na Rua das Ceifeiras, Bloco C, Fração AM, r/c Esqº, em Aljezur.  ---------------------  
No âmbito do teor constante na informação número 562, datada de 12 de janeiro do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, proceder à alteração do valor da renda da habitação sita Rua das Ceifeiras, Bloco C, Fração AM, 
r/c Esqº, para a importância de trezentos e doze euros e nove cêntimos, de acordo com o previsto no artigo 2º, da 
Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Foi ainda deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado, que poderá pronunciar-se por escrito, no prazo 
de 10 dias, após a receção da comunicação, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento 
Administrativo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO ARRENDAMENTO E REVISÃO DE RENDA HABITACIONAL 
– RUA DAS CEIFEIRAS – BLOCO B – 1º. C, EM ALJEZUR: - Foi apresentado o pedido registado no sistema 
informático MGD sob o número 17321, em 15 de dezembro de 2022, da titular do Processo de Ação Social GAS 
506, em que solicita a alteração do titular do contrato de arrendamento e informa da alteração do agregado 
familiar a residir na habitação, sita na Rua das Ceifeiras, Bloco B, Fração AB, 1º  C, em Aljezur.  --------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número 1454, datada de 30 de janeiro do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, proceder à alteração do titular do contrato de arrendamento e fixar a renda mensal no valor de 
duzentos e quarenta e dois euros e trinta e dois cêntimos, da habitação sita Rua das Ceifeiras, Bloco B, Fração AB, 
1º C, de acordo com o previsto no artigo 21º, da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto.  -----------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato de Arredamento, cujo documento fica anexo 
à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi ainda deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado, que poderá pronunciar-se por escrito, no prazo 
de 10 dias, após a receção da comunicação, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento 
Administrativo, sobre o valor da renda fixada.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – SAÚDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
TRÊS PONTO UM – ALUGUER DE VIATURA – CHUA – CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE – MAIS 
PROXIMIDADE: - Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta número 8/2023, que a 
seguir se transcreve:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“PROPOSTA  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Aluguer de Viatura- CHUA+ Proximidade  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município de Aljezur integra com a ARS Algarve e o CHUA o Projeto Mais proximidade, que se reveste de uma 
enorme importância para o concelho de Aljezur, por oferecer aos munícipes do concelho diversas valências 
imprescindíveis para o seu quotidiano, numa área tão fulcral como a saúde.  --------------------------------------------------  
Desta forma, à semelhança do que ocorreu no ano transato, foi-nos solicitado pelo CHUA a cedência de uma 
viatura que possa servir para as deslocações dos médicos integrados no Projeto desde Portimão até Aljezur.--------   
Tendo em conta o número limitado de viaturas da frota municipal e o desgaste de algumas das viaturas 
existentes, não se encontra este município em condições de poder ceder uma das suas viaturas ao CHUA, para a 
implementação do Projeto.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta forma, e sabendo da importância do projeto para o Concelho, não existindo condições técnicas e materiais 
para cumprir o solicitado, proponho a renovação de um aluguer de uma viatura de 5 portas e 5 lugares, pelo 
período de 11 meses, com início a 20 de fevereiro de 2023 e término no final do corrente ano.  -------------------------  
Cientes da importância da implementação de medidas que mitiguem os impactos no “Meio Ambiente” e sabendo 
da existência no mercado de viaturas elétricas, deverá ser esta viatura movida a eletricidade.  ---------------------------  



Para o efeito pretendido foi efetuado uma pesquisa de mercado pelo que se anexa proposta de aluguer à 
empresa titular da mesma nos termos em que propõem a fornecer o bem, conforme email em anexo à presente 
informação.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  
QUATRO – AÇÃO SOCIAL  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2022/2023 - ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES: – Face 
ao teor constante na Informação número 1411, datada de 27 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 dos alunos/alunas, do Agrupamento de Escolas de Aljezur - 
Professora Piedade Matoso, para o ano letivo 2022/2023, cujo documento depois de rubricado fica apenso à 
presente ata, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os escalões aos alunos sustentado na referida 
informação, e conforme abaixo se indica:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
– É atribuído o escalão A, aos alunos e às alunas pertencentes a agregados familiares integrados no 1.º escalão de 
rendimento para atribuição de abono de família.  -------------------------------------------------------------------------------------  
– É manifestada intenção de não atribuir o escalão ao aluno pertencente a agregados familiares integrados no 3.º 
escalão de rendimento para atribuição de abono de família.  -----------------------------------------------------------------------   
Foi ainda deliberado, por unanimidade, comunicar ao encarregado de educação do aluno que não foi atribuído 
Escalão, que poderá pronunciar-se por escrito, no prazo de 10 dias, após a receção da comunicação, nos termos 
do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo.  ----------------------------------------------------------------------  
– Face ao teor constante nas informações números 1446 e 1726, datadas de 30 de janeiro de 2023, e de 03 de 
fevereiro de 2023, respetivamente, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica 
de Desenvolvimento Social, e tendo sido presente a listagem do boletim de candidatura ao apoio socioeducativo 
do aluno, (…), do Agrupamento de Escolas de Aljezur - Professora Piedade Matoso, para o ano letivo 2022/2023, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, ao referido aluno, por o mesmo pertencer a um 
agregado familiar que apresenta rendimentos compatíveis com os rendimentos de um agregado posicionado no 
1.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família. -------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO DOIS – GIP – 2ª. PRORROGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA 4ª. EDIÇÃO GIP 
2019-2021 – REDE GERAL E DA REDE GIP INCLUSIVO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 524, em 12 de janeiro de 2023, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, em que 
informa que foi aprovada pelo Conselho Diretivo a prorrogação por mais 10 meses, até ao limite de 31 de 
dezembro de 2023, da autorização de funcionamento dos GIP da 4ª edição da Rede, e da Rede GIP Inclusivo, 
atualmente em atividade, caducando essa autorização com a conclusão do processo de candidatura e a 
implementação da 5ª edição da Rede GIP . ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a prorrogação da autorização de funcionamento da Rede Geral de 
GIP, e da Rede GIP Inclusivo, por mais 10 meses, até ao limite de 31 de dezembro de 2023. -------------------------------  
QUATRO PONTO TRÊS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA, 
NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA 5 DAS AÇÕES 
SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – RELATÓRIOS E PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima 
Neto foi apresentada a Proposta número 9/2023, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------  
PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Protocolo de colaboração com a Conferência de Nossa senhora D’Alva no âmbito do apoio às famílias social e 
economicamente desfavorecidas e Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação Social --------------------  
Considerando o valor mensal de mil e quinhentos euros aprovado pela Câmara Municipal em 27 de abril de 2021, 
para a prestação de apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas;  -----------------------------------------------------------  
Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados;  -  
Proponho:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1 - Que sejam aprovados os relatórios dos apoios prestados pela Conferência de Nossa Senhora D’Alva, relativos 
aos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, em anexo; --------------------------------------------------------------------    
2 - Que seja aprovada a transferência da verba de dois mil quinhentos e setenta e três euros e sessenta e nove 
cêntimos, referente aos meses em causa, de acordo com o definido em protocolo.” ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO QUATRO – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – CRECHE DE ALJEZUR – 2023: - Foi apresentado o e-
mail registado no sistema informático MGD sob o número 1826, em 07 de fevereiro de 2023, da Casa da Criança 
do Rogil, em que de acordo com o Protocolo celebrado em 09 de junho de 2016 e Adenda em 02 de dezembro 
2016, entre a Casa da Criança e o Município, solicita o pagamento na importância de dois mil quinhentos e 



cinquenta e cinco euros e cinquenta e dois cêntimos, relativo às oito crianças não comparticipadas pela 
Segurança Social, a frequentar a valência no mês de fevereiro, bem como, o valor de cento e seis euros e 
quarenta e oito cêntimos, referente ao pagamento de retroativos de janeiro de 2023, relativo às sete crianças não 
comparticipadas pela Segurança Social, valor resultante da diferença entre o valor pago pelo município, no mês 
de janeiro e a referida atualização, de acordo  com a  Adenda ao Compromisso de Cooperação para o Sector 
Social e Solidário, datada de 22 Dezembro de 2022. -----------------------------------------------------------------------------------  
Não obstante não haver verba dotada em Orçamento, suficiente para suportar a despesa, conforme informação 
do Serviço de Gestão Financeira, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder ao pagamento na importância de dois mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e 
cinquenta e dois cêntimos, referente à comparticipação financeira do mês de fevereiro 2022, e a importância de 
cento e seis euros e quarenta e oito cêntimos, referente ao pagamento de retroativos de janeiro de 2023, relativo 
às sete crianças não comparticipadas pela Segurança Social, valor resultante da diferença entre o valor pago pelo 
município, no mês de janeiro e a referida atualização, ficando o mesmo condicionado à realização, se possível, da 
respetiva modificação orçamental, da competência do senhor presidente da Câmara, no uso da competência 
delegada pela Câmara Municipal, uma vez que implica a supressão de verba de outra rubrica do orçamento.  -------  
CINCO – ASSOCIATIVISMO  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO PONTO UM – AMOVATE – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO VALE DA TELHA – CANDIDATURA 
2023 APRESENTADA FORA DO PRAZO: - Foi apresentada a candidatura registada no sistema informático MGD 
sob o número 17063, em 12 de dezembro de 2022, da Amovate – Associação dos Moradores e Amigos do Vale da 
Telha, enviando candidatura extraordinária de apoio ao associativismo, para o ano de 2023. -----------------------------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a apresentação da candidatura da Amovate – Associação dos 
Moradores e Amigos do Vale da Telha, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Estando público presente, o Senhor Presidente deu a palavra 
ao Senhor José Manuel Marreiros, o qual expos a situação que se esta a verificar com a degradação do caminho 
público municipal que liga Azia a Maria Vinagre, no sítio da Quinta Nova, por utilização de máquinas pesadas. ------  
- Usou da palavra a Senhora Susana Coutinho, o qual informa que aguarda uma resposta por parte da Câmara 
Municipal, relativamente ao pedido efetuado, via email, para a cedência do Pavilhão Desportivo, sito na Escola 
EBI/JI, Professora Piedade Matoso, para a prática de patinagem artística. ------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara tomou boa nota das questões colocadas. -----------------------------------------------------  
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, 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 16 dias do mês de fevereiro de 2023. 

 

 

 

O Presidente da Câmara 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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