
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 20 / 2023  
Processo Nº 2023/150.10.701/7 

 
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 março 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 ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA – Publicação em Diário da República do 
Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos em Alta do Sistema Multimunicipal; ----------------------------  
1.3.2 Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da Transferência de Competências na Área Social – 
Prorrogação do prazo para aceitação das competências;-----------------------------------------------------------------------------  
1.3.3 Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da 1ª. Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
de 2023 – Incorporação do Saldo de Gerência do ano de 2022; --------------------------------------------------------------------  
1.3.4 Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação do Projeto de Regulamento Municipal de Ocupação dos 
Tempos Livres – PROTEL; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3.5 Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação do Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Revisor Oficial 
de Contas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3.6 Junta de Freguesia de Odeceixe – Carnaval 2023 – Agradecimento; -------------------------------------------------------  
1.3.7 Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – Estudo de Redelimitação do Aproveitamento 
Hidroagrícola do Mira; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 ÁGUAS E SANEAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.1 Claudia Doren Whitte – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – Setor J – 135 – 
Aljezur; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Regulamento interno – Pré-reforma; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE, OBRAS PARTICULARES E GESTÃO 
URBANÍSTICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Johannes Thomas Franciscus Kolkmeijer e Marie Sylvie Pilon Kolkmeijer – Pedido de certidão de 
compropriedade de um prédio rústico sito em Charruadas – Aljezur;-------------------------------------------------------------  
1.2 José do Carmo Canelas – Pedido de licenciamento de obra – Avª. 16 de Junho, 141 – A – Rogil; ---------------------  
1.3 Carlos Alberto da Fonte Oliveira – Ampliação de habitação familiar em Rua dos Malhadais – Lote 29 – 
Odeceixe; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Associação IN LOCO – Protocolos no âmbito da Gestão e Acompanhamento das Candidaturas e Financiamento 
de Equipamentos Integrados na Rota Serrana de Autocaravanismo e do Plano de Promoção, integradas no PADRE 
– Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos; --------------------------------------------------------------------  
1.2 Bolsa de Turismo de Lisboa – Refeições a oferecer aos convidados no dia da apresentação do Município de 
Aljezur; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3 Mapa de Eventos – 2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Condomínio do prédio sito na Rua das Ceifeiras, Bloco A, B e C - Reunião de Condóminos; ----------------------------  
3. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Escola Secundária Júlio Dantas de Lagos – Pedido de apoio a visita de estudo; --------------------------------------------  
3.2 Bolsas de Estudo – Ano Letivo 2022/2023;  -----------------------------------------------------------------------------------------  
3.3 Bolsas de Estudo – Ano Letivo 2022/2023 – Candidatura; -----------------------------------------------------------------------  
4. AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 CPCJ – Designação do representante da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------  
4.2 Medidas do Instituto de Emprego e Formação Profissional – Candidaturas – Proposta: --------------------------------  
4.3 João Pedro Dias de Deus – Pedido de apoio para aquisição de cadeira elétrica; -------------------------------------------  
4.4 Ação Social Escolar – 2022/2023 – Atribuição de Escalões; ---------------------------------------------------------------------  
5. DESPORTO E TEMPOS LIVRES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.1 Piscinas Municipais Proposta; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
   

Período Antes da Ordem do Dia 
ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Pelos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo 
Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, foram apresentadas as seguintes questões: -----------------------  
“Ocupação da via pública com esplanadas e por motivo de obras -----------------------------------------------------------------  
Tendo presente a informação prestada pelos serviços municipais acerca da ocupação da via pública com 
esplanadas e por motivo de obras, constata-se que relativamente às esplanadas nem todas pagaram e a cobrança 
de taxas por ocupação por motivo de obras é residual.  ------------------------------------------------------------------------------  
Assim, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, recomendam, por uma questão de justiça, 
igualdade e concorrência leal, que sejam tomadas medidas no sentido de serem cobradas todas as taxas 
legalmente devidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Imigrantes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recentemente aconteceu um trágico incêndio em Lisboa, onde morreram dois imigrantes. No local (uma loja) 
estavam instalados cerca de 20 imigrantes. Sobrelotação e utilização de um espaço que não estava licenciado 
para habitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Este tipo de eventos pode levar à responsabilização dos eleitos autárquicos, por omissão do exercício das suas 
competências de fiscalização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No concelho de Aljezur estão já alojados muitas dezenas de imigrantes. --------------------------------------------------------  
Por isso, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores-Renascer, recomendam que a câmara faça a 
devida fiscalização, no sentido de detetar eventual sobrelotação de habitações e ocupações de espaços não 
destinados a habitação, visando a segurança dos imigrantes e a sua dignidade.” ---------------------------------------------  
UM PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 
Despachos do Senhor Presidente exarados na terceira alteração ao Orçamento da Despesa de 2023, e terceira 
Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI e AMR), para o ano 2023. ----------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: - Não foi apresentada legislação, neste ponto da ordem de trabalhos. --------------  
UM PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO UM – ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA – 
PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA DO REGULAMENTO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS 
EM ALTA DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 
número 2353, em 17 de fevereiro de 2023, da ALGAR –Valorização  e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., em 
que informa que foi publicado em Diário da Republica, no dia 15 de fevereiro do corrente ano, o Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos em Alta do Sistema Multimunicipal, gerido pela ALGAR, S.A. ------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



UM PONTO TRÊS PONTO DOIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS NA ÁREA SOCIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ACEITAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS: - Foi 
apresentado o ofício número 9, registado no sistema informático MGD sob o número 2489, em 22 de fevereiro de 
2023, da Assembleia Municipal de Aljezur, informando que foi aprovado em sessão ordinária realizada em 17 de 
fevereiro do corrente ano, a proposta apresentada pela Câmara Municipal de transferência de competências da 
Administração Central para o Município no domínio da Ação Social. -------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DA 1ª. REVISÃO AO 
ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2023 – INCORPORAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DO ANO 
DE 2022: - Foi apresentado o ofício número 10, registado no sistema informático MGD sob o número 2491, em 22 
de fevereiro de 2023, da Assembleia Municipal de Aljezur, informando que foi aprovado em sessão ordinária 
realizada em 17 de fevereiro do corrente ano, a proposta apresentada pela Câmara Municipal referente à 1ª 
Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2023, por incorporação do saldo de gerência do ano de 
2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO QUATRO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DO PROJETO DE 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES – PROTEL: - Foi apresentado o ofício número 8, 
registado no sistema informático MGD sob o número 2488, em 22 de fevereiro de 2023, da Assembleia Municipal 
de Aljezur, informando que foi aprovado em sessão ordinária realizada em 17 de fevereiro do corrente ano, a 
proposta apresentada pela Câmara Municipal referente ao Projeto de Regulamento Municipal de Ocupação dos 
Tempos Livres – PROTEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO CINCO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DO AJUSTE DIRETO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS: - Foi apresentado o ofício número 11, 
registado no sistema informático MGD sob o número 2492, em 22 de fevereiro de 2023, da Assembleia Municipal 
de Aljezur, informando que foi aprovado em sessão ordinária realizada em 17 de fevereiro do corrente ano, a 
proposta apresentada pela Câmara Municipal de nomear para Prestação de Serviços de Revisor Oficial de Contas, 
a Galvão, Nunes, Tavares & Associados, SROC, Limitada. -----------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO SEIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – CARNAVAL 2023 – AGRADECIMENTO: - Foi 
apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 2608, em 22 de fevereiro de 2023, 
agradecendo a colaboração da Câmara Municipal no desfile de Carnaval das Turmas do Polo Escolar de Odeceixe, 
Jardim de Infância e Escola Básica do 1º Ciclo, em especial, com a cedência de um motorista do Município e do 
Comboio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO SETE – DIREÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – ESTUDO DE 
REDELIMITAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO MIRA: - Foi apresentado o email registado no 
sistema informático MGD sob o número 2261, em 15 de fevereiro de 2023, da Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR), em que informa que na sequência de procedimento concursal, para a Prestação 
de Serviços de Estudo de Redelimitação do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, foi contratada a firma COBA – 
Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A., e solicita o apoio do Município através da disponibilização de 
elementos técnicos, para colaborar com a equipa da firma COBA no referido Processo. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO – ÁGUAS E SANEAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – CLAÚDIA DOREN WHITTE – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR J – 135 – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento de Claudia Doreen White, 
registado no sistema informático MGD sob o número 2303, em 16 de fevereiro de 2023, solicitando que lhe seja 
aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de água dos meses de 
outubro e novembro de 2022, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  -------------------    
Face ao teor constante na informação número 2650, datada de 22 de fevereiro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Seção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, restituir o montante total de trezentos e catorze euros e sessenta e nove cêntimos, sendo o valor 
de duzentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e dois cêntimos referente a consumo de água; de IVA, quinze 
euros e noventa e três cêntimos, e de resíduos sólidos variável, trinta e três euros e vinte e quatro cêntimos, 



referente ao processamento dos meses de outubro e novembro de 2022, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 
5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  -------------------------------------------------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 01 de 
março de 2023, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo 
de cinco milhões sessenta e um mil oitocentos e doze euros e quarenta e um cêntimos, e em Operações não 
Orçamentais, um saldo de oitenta e um mil novecentos e noventa e cinco euros e sessenta e seis cêntimos. ---------  
TRÊS – RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – REGULAMENTO INTERNO – PRÉ-REFORMA: - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Regulamento Interno para Atribuição de Pré-Reforma, aos trabalhadores do Município Aljezur, cujo documento 
depois de rubricado, fica apenso à presente ata dela fazendo parte integrante. -----------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE, OBRAS PARTICULARES E GESTÃO 
URBANÍSTICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – JOHANNES THOMAS FRANCISCUS KOLKMEIJER E MARIE SYLVIE PILON KOLKMEIJER – PEDIDO 
DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO SITO EM CHARRUADAS – ALJEZUR: - Foi 
apresentado o requerimento registado no sistema informático MGD sob o número 14312, em 24 de outubro de 
2022, de Johannes Thomas Franciscus Kolkmeijer e Marie Sylvie Pilon Kolkmeijer, vêm solicitar nos termos do 
disposto no número 1, do artigo 54º. da Lei número 91/95, de 02 de setembro, com a redação que lhe foi dada 
pela Lei número 70/2015 de 16 de julho, que lhe seja emitida certidão onde conste o parecer favorável da Câmara 
Municipal, quanto à constituição em compropriedade, do prédio rústico, sito em Charruadas, freguesia  e  
concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica  sob o artigo 9 da secção BI e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número seis mil quinhentos e onze, da freguesia de Aljezur, a favor de Johannes 
Thomas Franciscus Kolkmeijer e mulher Marie Sylvie Pilon Kolkmeijer,  na proporção de ½ para cada um dos 
adquirentes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Analisado o processo e estando o mesmo conforme, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão 
requerida certificando o parecer favorável ao pedido dos requerentes e onde conste que este Município não vê 
inconveniente na constituição da compropriedade do prédio Rústico, sito em Charruadas, freguesia e concelho de 
Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o Artigo 9 da Secção BI e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número seis mil quinhentos e onze, da freguesia de Aljezur, porquanto o mesmo não põe 
em causa os interesses públicos que o número 1, do artigo 54º., da Lei número 91/95, de 02 de setembro, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei número 70/2015, de 16 de julho, visa salvaguardar.  -------------------------------------  
UM PONTO DOIS – JOSÉ DO CARMO CANELAS – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OBRA – AVª. 16 DE JUNHO, 141 
– A – ROGIL: - No seguimento da deliberação tomada em reunião do executivo realizada em 18 de agosto de 
2022, em que foi deliberado, remeter o processo à MMG – Sociedade de Advogados SPRL, para emissão de 
parecer, referente à exposição apresentada pelo requerente ao não pagamento da taxa de compensação, no 
valor de mil oitocentos e setenta e cinco euros, relativo à não criação de um vírgula cinco lugares de 
estacionamento em falta, no âmbito da alteração de uma habitação na Avenida 16 de junho, número 141, em 
Rogil, foi presente o requerimento em que José do Carmo Canelas, solicita que seja dado prosseguimento ao 
licenciamento da obra, condicionando, a emissão da Autorização de Utilização ao pagamento da respetiva taxa de 
compensação, pela não criação dos lugares de estacionamento em falta. -------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o prosseguimento tendo em vista o licenciamento da referida 
obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – CARLOS ALBERTO DA FONTE OLIVEIRA – AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO FAMILIAR EM RUA 
DOS MALHADAIS – LOTE 29 – ODECEIXE: - No âmbito do teor constante na informação número 
1708/2023/FR/18, datada de 03 de fevereiro de 2023, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Divisão 
de Obras Particulares e Gestão Urbanística, a Câmara deliberou, por unanimidade, mandar certificar que o prédio 
urbano sito na Rua dos Malhadais, Lote 29, Odeceixe, freguesia de Odeceixe e concelho de Aljezur, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 965, da freguesia de Odeceixe, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número sete, reúne os requisitos para a constituição da Propriedade Horizontal, em conformidade 
com o disposto no número 3 do artigo 66º. do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 
redação e bem assim, de acordo com os artigos 1414º. e 1415 do Código Civil, constituindo-se em unidades 
independentes isoladas entre si e com saídas diretas para o exterior, cuja constituição é a seguinte: -------------------  
Fracção A – R/Chão composto por 2 Quartos, 1 Sala, 1 Cozinha e Instalação sanitária com uma área bruta de 
construção de 71,60 m2 e logradouro com 298,80 m2 e terraço com 6,30 m2 com a permilagem de 480 ‰. ----------  



Fracção B – 1º Andar composto por 2 Quartos, 1 Sala, 1 Cozinha e Instalação sanitária com uma área bruta de 
construção de 77,80 m2 e logradouro com 18,30 m2 com a permilagem de 520 ‰. ------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – ASSOCIAÇÃO IN LOCO – PROTOCOLOS NO ÂMBITO DA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS 
CANDIDATURAS E FINANCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS NA ROTA SERRANA DE 
AUTOCARAVANISMO E DO PLANO DE PROMOÇÃO, INTEGRADAS NO PADRE – PLANO DE AÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ENDÓGENOS: - No seguimento da deliberação tomada em reunião do 
executivo, de 18 de agosto de 2022, em que foi deliberado dar continuidade à candidatura ALG-05-3928-FEDER-
000037|Rota Serrana de Autocaravanismo – ASAS de Alferce, Aljezur, Ameixial e Salir, assim como aprovar a 
Minuta de Protocolo apresentada a estabelecer com a Associação In Loco, no âmbito da Gestão e 
Acompanhamento das Candidaturas a Financiamento de Equipamentos Integrados na Rota Serrana de 
Autocaravanismo (ASA de Aljezur), integradas no PADRE – Plano de ação de desenvolvimento de recursos 
endógenos e presente as comunicações registadas sob o número 11174, em 24 de agosto de 2022 e anexo, da 
Associação In Loco, remetendo 2 protocolos (1_Gestão da candidatura – Alterado; 2_Projeto de Promoção – 
Proposta de Adesão do Município de Aljezur) e da Comissão Diretiva do PO CRESC ALGARVE 20220 a informar que 
a Autoridade de Gestão já não poderá assegurar, nesta fase, a dotação prevista para a presente operação. ----------  
No âmbito do teor da informação número 2426, datada de 17 de fevereiro de 2023, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Economia, e face ao descomprometimento da verba,  
do PO CRESC ALGARVE, a Câmara deliberou, por unanimidade, não dar continuidade ao projeto “Rota Serrana de 
Autocaravanismo – ASAS de Alferce, Aljezur, Ameixial e Salir”, ficando sem efeito a aprovação da Minuta do 
Protocolo, aprovada em reunião do Executivo realizada em 18 de agosto de 2022, revogando a referida 
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, não aderir ao “Projeto de Promoção – Proposta de Adesão do Município de 
Aljezur”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA – REFEIÇÕES A OFERECER AOS CONVIDADOS NO DIA DA 
APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: - No âmbito do teor constante da informação número 2806, datada 
de 24 de fevereiro de 2023, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Turismo, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, desenvolver o processo de contratação pública por ajuste direto, em regime 
simplificado, para a contratação de refeições, destinadas a oferta aos convidados do Município de Aljezur na 
Bolsa de Turismo de Lisboa, pelo valor máximo de mil cento e cinquenta euros, com IVA incluído à taxa legal em 
vigor, à entidade Sorrisos e Aplausos Unipessoal, Lda. --------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – MAPA DE EVENTOS – 2023: - Face ao teor constante da informação número 1552, datada de 
01 de fevereiro de 2023, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Economia, a 
Câmara tomou conhecimento dos eventos para o ano de 2023:  ------------------------------------------------------------------  
– Feira do Folar e da Doçaria de Odeceixe (07 a 09 de abril);  -----------------------------------------------------------------------  
– Comemorações do Feriado Municipal (25 a 29 de agosto): – Noite Multicultural - Noite A (28 de agosto); – 
Feriado Municipal (29 de agosto); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Festa da Maravilha de Odeceixe (09 a 10 de setembro); ---------------------------------------------------------------------------  
– Festival da Batata-Doce de Aljezur (24 a 26 de novembro). -----------------------------------------------------------------------  
DOIS – HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DAS CEIFEIRAS, BLOCO A, B E C - REUNIÃO DE 
CONDÓMINOS: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 1332, em 27 de 
janeiro de 2023, do Condomínio do Prédio sito na Rua das Ceifeiras, Blocos A, B e C, em que informa que se 
encontram quotas por liquidar do ano de 2022, no valor de seiscentos e trinta e dois euros e cinquenta e nove 
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liquidação das quotas do Município de Aljezur, relativas ao ano 
de 2022, no valor de seiscentos e trinta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos. ------------------------------------------  
TRÊS – EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS DE LAGOS – PEDIDO DE APOIO A VISITA DE ESTUDO: - 
Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 2043, em 10 de fevereiro de 2023, 
do Agrupamento de Escolas Júlio Dantas – Lagos, em que solicita um apoio financeiro para a realização de uma 
visita de estudo, com aos alunos do 9ª ano, de Percursos Curriculares Alternativos (PCA), ao Porto nos dias 26, 27 
e 28 de abril de 2023. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Face ao teor contante da informação número 2369, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – 
Serviço de Educação e Transportes, datada de 17 de fevereiro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de duzentos e cinquenta euros, ao Agrupamento de Escolas 
Júlio Dantas – Lagos, por cada aluno do concelho de Aljezur, que participe na visita de estudo. --------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – BOLSAS DE ESTUDO – ANO LETIVO 2022/2023: - No âmbito do teor constante da informação 
número 2336, datada de 16 de fevereiro de 2023 da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – 
Serviço de Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de aprovar a 
proposta de lista de admissão e exclusão de candidatos a admitir e excluir à Bolsa de Estudo do ano letivo 
2022/2023, bem como, a proposta de atribuição de escalão, conforme anexos I e II, cujos documentos depois de 
rubricados ficam apensos à presente ata dela fazendo parte integrante.  -------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos interessados que poderão pronunciar-se por escrito, no 
prazo de 10 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------   
TRÊS PONTO TRÊS – BOLSAS DE ESTUDO – ANO LETIVO 2022/2023 – CANDIDATURA: – Face ao teor constante 
na informação número 2342, datada de 16 de fevereiro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a candidatura 
fora do prazo, para apreciação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – CPCJ – DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL: – Pelo Senhor 
Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta número 12/2023, que a seguir se transcreve:  ------------------------  
PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 “COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ALJEZUR - REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO ------------------  
A composição das comissões de proteção de crianças e jovens em perigo é definida no artigo 17º da Lei 147/99, 
de 1 de setembro, na sua atual redação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Prevê a alínea a) do nº 1, do artigo 17º, que integra a comissão um representante do município a indicar pela 
Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A 18 de maio de 2020, na sequência da renúncia ao mandato por parte da representante do município, foi 
designada a Vereadora Maria de Fátima Neto da Silva e indicada como técnica de apoio a técnica superior de ação 
social, Inês Catarina Filipe Franco.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que se aproxima o fim do período de três anos de duração do mandato, proponho que seja 
designada representante do município a técnica superior de ação social Inês Catarina Filipe Franco, com efeitos a 
08 de março de 2023.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO DOIS – MEDIDAS DO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CANDIDATURAS 
– PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta número 10/2023, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“MEDIDAS DO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CANDIDATURAS --------------------------------  
“Considerando que:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito social e concretamente no domínio da empregabilidade, as autarquias podem ser promotores da 
inserção e reinserção no mercado de trabalho, de população desempregada, em parceria e colaboração com a 
administração central e regional;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A promoção de oportunidades para melhorar e desenvolver competências de empregabilidade é uma forma de 
apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade;  --------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando ainda que o IEFP promove um conjunto de medidas destinadas à inserção e reinserção no mercado 
de trabalho, de população desempregada ou que adquiriu novas competências;  --------------------------------------------  
Proponho que para o ano de dois mil e vinte e três o Município de Aljezur promova candidaturas às medidas CEI e 
CEI+ do IEFP, como a seguir se indica:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Até 10 candidaturas para Contratos Emprego Inserção (CEI), sem prejuízo dos que ainda se encontram em vigor;  
– Até 10 candidaturas para Contratos Emprego Inserção+ (CEI+), sem prejuízo dos que ainda se encontram em 
vigor.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO TRÊS – JOÃO PEDRO DIAS DE DEUS – PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA 
ELÉTRICA: - Foi apresentado o e-mail registado no sistema informático MGD sob o número 17045, em 12 de 
dezembro de 2022, de João Pedro Dias de Deus, em que informa sobre o seu grave estado de saúde, estando 
dependente de ajuda para as suas necessidades básicas do quotidiano e que necessita de adquirir uma cadeira 



elétrica adequada às suas necessidades reais e atuais e solicita um apoio financeiro para fazer faces a despesas 
com a aquisição de cadeira elétrica F5-VS, anexando, relatório da sua incapacidade e orçamento no valor de vinte 
e quatro mil seiscentos e setenta euros.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de doze mil trezentos e trinta e cinco 
euros ao Senhor João Pedro Dias de Deus, correspondente a cinquenta porcento do orçamento apresentado, para 
fazer face a despesas com a aquisição do referido equipamento.  -----------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO QUATRO – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2022/2023 – ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES:  ----------------------  
– Face ao teor constante na Informação número 2785, datada de 24 de fevereiro 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 manifestada intenção de atribuir o escalão B, aos alunos e às alunas pertencentes a agregados familiares 
integrados no 2.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família.  -----------------------------------------------   
Foi ainda deliberado, por unanimidade, comunicar aos encarregados de educação dos alunos a que foram 
atribuídos o escalão B, que poderão pronunciar-se por escrito, no prazo de 10 dias, após a receção da 
comunicação, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo.  -----------------------------------  
– Face ao teor constante na informação número 2884, datada de 27 de fevereiro de 2023, 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, 
manifestar a intenção de atribuir o escalão B, ao referido aluno por o mesmo pertencer ao agregado familiar 
integrado no 2.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família. -------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos interessados que poderão pronunciar-se por escrito, no 
prazo de 10 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo.  -------------------------------  
– Face ao teor constante na informação número 2888, datada de 27 de fevereiro de 2023, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, e tendo sido presente 
a listagem do boletim de candidatura ao apoio socioeducativo da aluna, (…), do Agrupamento de Escolas de 
Aljezur - Professora Piedade Matoso, para o ano letivo 2022/2023, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de atribuir o escalão B, à referida aluna por a mesma pertencer ao agregado familiar 
integrado no 2.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família. -------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos interessados que poderão pronunciar-se por escrito, no 
prazo de 10 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo.  -------------------------------  
CINCO – DESPORTO E TEMPOS LIVRES ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO PONTO UM – PISCINAS MUNICIPAIS PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta número 13/2023, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------  
“PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estando finalizadas as operações de reparação de diversos equipamentos e pintura interior da Piscina Municipal, 
assim como o reforço da equipa de nadadores-salvador, o equipamento irá retomar as atividades em regime de 
natação livre e aulas de adaptação ao meio aquático (AMA), no próximo dia 6 de março.  ---------------------------------  
Considerando que,  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Compete à Câmara Municipal fixar os preços pelos serviços que presta, assim como isentar o seu pagamento;  -----  
A época desportiva já se iniciou e até ao seu final decorrerá um período de contacto com as atividades e 
fidelização de utilizadores;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho, que até ao final da época desportiva a utilização e frequência da Piscina Municipal seja isenta de 
pagamento e destinada a:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
− Regime livre  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
− Escola de natação municipal (AMA)  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
− Estabelecimentos educativos públicos e privados do concelho, legalmente autorizados  ---------------------------------  
− Forças de segurança (GNR/UCC) e Bombeiros.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
A inscrição é obrigatória e a utilização e frequência ficam sujeitas às vagas disponíveis e cumprimento das regras 
de utilização do equipamento.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  



PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Não se verificou qualquer intervenção por parte do público 
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APROVAÇÃO DA ATA: - De acordo com o disposto no número três, do artigo cinquenta e sete, da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e depois de lida em voz alta na presença de todos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata. -----------------------------------------------------------------------------------  
VOTAÇÃO: - Todas as votações foram tomadas nominalmente. -------------------------------------------------------------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e trinta minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, Maria do Carmo Candeias Ferreira, Técnica Superior, designada para o efeito, a redigi e subscrevo. ---------------  
 
Paços do Concelho de Aljezur, aos 02 dias do mês de março de 2023. 

 

 

 

O Presidente da Câmara 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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