
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 148 / 2021  
Processo Nº 2021/150.10.701/34  

 

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 trinta de dezembro de 2021, 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 Aprovação de atas:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1.1 Ata da reunião ordinária de 16 de dezembro e ata da reunião extraordinária de 22 de dezembro;  --------------  
1.2 Informações do Senhor Presidente da Câmara;  -----------------------------------------------------------------------------------  
1.3 Legislação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 Arrendamento de habitação para um médico na UCSP de Aljezur - Proposta; ---------------------------------------------  
1.5 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses  Criação da Secção de Municípios  
Climática  tentável 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.2 Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil  Protocolo para contratação e funcionamento das 
Equipas de intervenção permanente (EIP), no Corpo de Bombeiros de Aljezur - Ratificação; -------------------------------  
1.5.3 Terras do Infante  Associação de Municípios  Envio de atas da Assembleia Intermunicipal;  ---------------------  
2.  GESTÃO FINANCEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.2 Parecer do Auditor Externo sobre a informação económica e financeira trimestral; -------------------------------------  
II ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  
1. OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Plano de Monitorização no âmbito do Projeto de Valorização e Requalificação da Ribeira de Aljezur; --------------  
2. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Natércia Marreiros de Oliveira Pacheco Custódio  Pedido de certidão de destaque de uma parcela de terreno 
de um prédio sito em Picão  Aljezur; -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
2.2 William Eward Charash e Shannon Casey - Certidão de compropriedade de um prédio misto sito em Arrifana ou 
Monte Branco - Aljezur; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Programa Bandeira Azul 2022  Serviços relativos ao processo de candidatura; ------------------------------------------  
3.2 Prorrogação dos atuais títulos - autorizações em Espaço Praias; --------------------------------------------------------------  



3.3 Regulamento Municipal da Gestão das Praias Marítimas do Município de Aljezur; ---------------------------------------  
III DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Rodrigo Manuel Oliveira Felizardo  Prorrogação do Prazo para apresentação do Projeto de Construção no Lote 
D7  Lotamento Municipal da Barrada; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Assembleia Ordinária de Condóminos  Condomínio do Prédio sito na Rua das Ceifeiras  Blocos A, B e C  Ata 
nº. 22 de 12.04.2021; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Ação Social Escolar  Ano Letivo 2021/2022  Candidaturas; -------------------------------------------------------------------  
2.2 Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação Social  Conferência de Nossa Senhora d`Alva  
Relatórios e proposta; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Ciclo de Exposições no Espaço+ para o ano de 2022; -----------------------------------------------------------------------------  
4. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 Serviços Sociais das Autarquias do Município de Aljezur  Pedido de apoio financeiro; ---------------------------------  
4.2 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur  Pedido de apoio financeiro, no âmbito do Covid 
19; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.3 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur- Pedido de Apoio Financeiro extraordinário; ----  

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ordem do Dia 
I  ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ----------------------------------  
UM  ADMINISTRAÇÃO GERAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM  APROVAÇÃO DE ATAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM PONTO UM  ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE DEZEMBRO E ATA DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE DEZEMBRO: - Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a ata da reunião ordinária realizada em 16 de dezembro e a ata da reunião extraordinária realizada a 22 de 
dezembro de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO DOIS  INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:  --------------------------------------------------   
UM PONTO TRÊS  LEGISLAÇÃO: - Foi apresentada a seguinte legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento:-  
LEI N.º 91/2021  Diário da República n.º 243/2021, Série I de 2021-12-17, Assembleia da República, Prorroga até 
30 de junho de 2022 o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões dos órgãos das 
autarquias locais e das entidades intermunicipais, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova 
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 
e da doença COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PORTARIA N.º 305/2021  Diário da República n.º 243/2021, Série I de 2021-12-17, Planeamento, Décima alteração 
ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, 
de 30 de março. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PORTARIA N.º 306/2021  Diário da República n.º 243/2021, Série I de 2021-12-17, Educação, Procede à primeira 
alteração à Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, que define os termos e as condições em que as escolas, no 
âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, podem implementar uma gestão superior a 25 % das matrizes 
curriculares-base das ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e secundário, com vista ao 
desenvolvimento de planos de inovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  



PORTARIA N.º 307/2021  Diário da República n.º 243/2021, Série I de 2021-12-17, Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, Determina a idade normal de acesso à pensão de velhice em 2023. --------------------------------------
LEI N.º 93/2021  Diário da República n.º 244/2021, Série I de 2021-12-20, Assembleia da República,  Estabelece o 
regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do 
direito da União. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PORTARIA N.º 310/2021  Diário da República n.º 244/2021, Série I de 2021-12-20, Finanças, Fixa o valor médio de 
construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a 
vigorar no ano de 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PORTARIA N.º 311/2021  Diário da República n.º 244/2021, Série I de 2021-12-20, Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social e Saúde, estabelece a coordenação nacional, regional e local das unidades e equipas de cuidados 
continuados integrados de saúde mental. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LEI N.º 94/2021  Diário da República n.º 245/2021, Série I de 2021-12-21, Assembleia da República, Aprova 
medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal e 
leis conexas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 119-A/2021  Diário da República n.º 246/2021, Série I  1º Suplemento, de 2021-12-22, 
Presidência do Conselho de Ministros, Altera as medidas no âmbito da pandemia da doença COVID-19. --------------  
PORTARIA N.º 320/2021  Diário da República n.º 250/2021, Série I de 2021-12-28, Administração Interna, 
Estabelece os símbolos de identificação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). ------------  
PORTARIA N.º 321/2021  Diário da República n.º 250/2021, Série I de 2021-12-28, Administração Interna, Adapta 
o símbolo internacional de proteção civil para uso em território nacional. ------------------------------------------------------  
LEI N.º 95/2021  Diário da República n.º 251/2021, Série I de 2021-12-29,  Assembleia da República, Regula a 
utilização e o acesso pelas forças e serviços de segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil a sistemas de videovigilância para captação, gravação e tratamento de imagem e som, revogando a Lei n.º 
1/2005, de 10 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LEI N.º 96/2021  Diário da República n.º 251/2021, Série I de 2021-12-29,  Assembleia da República, Determina a 
obrigatoriedade da instalação de sistema de deteção de incêndio em explorações pecuárias, alterando o Decreto-
Lei n.º 64/2000, de 22 de abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO  ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UM MÉDICO NA UCSP DE ALJEZUR  PROPOSTA: 
- Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta, que a seguir se transcreve: --------------------------  
PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Arrendamento de habitação para um médico -------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi rececionado o pedido de colaboração apresentado pela Diretora Executiva do ACES Barlavento, Dra. Leonor 
Bota, no sentido de providenciar residência para o médico que vai iniciar funções no próximo dia 3 de janeiro, na 
UCSP de Aljezur.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando as enormes carências de assistência médica no concelho, que a Câmara Municipal desde há muitos 
anos vem solicitando à tutela e muito particularmente junto da Administração Regional de Saúde do Algarve, a 
colocação de mais médicos na UCSP de Aljezur; ----------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando que, finalmente, vem um novo médico para o concelho e que a Câmara Municipal sempre 
disponibilizou toda a colaboração no sentido de criar condições para a fixação de médicos no concelho. --------------  
Não dispondo ainda, neste momento, de habitação que possa afetar a esse fim, foi feita uma consulta ao mercado 
de alojamento hoteleiro, junto de uma entidade que disponibiliza unidades autónomas, perto da UCSP de Aljezur, 
que se anexa à presente proposta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, proponho, que a Câmara Municipal aprove o desenvolvimento dos procedimentos necessários para garantir 
o alojamento do médico que se vai fixar no concelho, através da contratação de apartamento em Vicentina Hotel, 
pelo valor mensal 
incluídos, até  --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ------------------------------------------------------------  



Declaração de voto dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores 
Renascer: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrendamento de uma habitação para um médico -----------------------------------------------------------------------------------  
A fixação de médicos no concelho é da maior importância para a população, razão pela qual a Câmara Municipal 
deve fazer todos os esforços não só para que os médicos venham, mas também para que fiquem com caráter 
permanente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nesse sentido, a disponibilização de habitação constitui um incentivo muito importante. ----------------------------------  
No entanto, não podemos deixar de sublinhar que o arrendamento de habitações, suportado pelo município deve 
constituir apenas uma solução de recurso e transitória na falta de habitações municipais. ---------------------------------  
Não pode e não deve o município continuar a gastar milhares de euros anualmente em arrendamentos (elevados) 
quando tem todas as condições para construir e disponibilizar habitações municipais. --------------------------------------  
O orçamento e plano para 2022 não contempla essa possibilidade, mas isso não é impeditivo de que na 1ª revisão 
orçamental se aponte para a construção de habitações municipais. --------------------------------------------------------------  
Assim, os vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores  Renascer, votam favoravelmente a proposta e recomendam 
que no ano 2022 seja dado andamento à construção de habitações para que não se continue a pagar 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO  CORRESPONDÊNCIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  CRIAÇÃO DA SECÇÃO 
DE MUNICÍPIOS   

 - Foi apresentado  o  email 
registado no sistema informático MGD sob o número  16756, em 17 de dezembro do corrente ano, da  Associação 
Nacional de Municípios  

Nível  ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir à tica  

Nível  -----------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS  AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL  PROTOCOLO 
PARA CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP), NO CORPO DE 
BOMBEIROS DE ALJEZUR  RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado o oficio registado no sistema informático MGD sob o 
número 14994, em 11 de novembro do corrente ano, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil, 
enviando protocolo celebrado para contratação e funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente (EIP), no 
Corpo de Bombeiros de Aljezur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo subscrito em 23 de julho de 2021, entre Municipio de 
Aljezur, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Aljezur, cuja cópia do documento original fica anexo à presente ata. ---------------------------------------------------------   
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS  TERRAS DO INFANTE  ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS  ENVIO DE ATAS DA 
ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 
16505, em 14 de dezembro do corrente ano, de Terras do Infante  Associação de Municípios, enviando cópia da 
ata da instalação da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios  
Associação de Municípios
Intermunicipal realizada em 7 de dezembro do corrente ano.  ---------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOIS  GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM  RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 29 de 
dezembro de 2021, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um 
saldo de quatro milhões quatrocentos e sessenta e sete mil novecentos e cinquenta e seis euros e dezoito cêntimos, 
em Operações não Orçamentais, um saldo de cinquenta e três mil cento e dois euros e quarenta e quatro cêntimos.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



DOIS PONTO DOIS  PARECER DO AUDITOR EXTERNO SOBRE A INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
TRIMESTRAL: - A Câmara Municipal, tomou conhecimento do Parecer do Auditor Externo, Isabel Paiva, Miguel 
Galvão e Associados  Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, sobre a Informação Económica e Financeira 

 1º Semestre, referente ao exercício do ano de 2021 e nos termos da alínea d) do número 2 do artigo 77º da Lei 
das Finanças Locais, e deliberou, por unanimidade, remeter o mesmo à Assembleia Municipal para conhecimento.  
II ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE 
UM  OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM  PLANO DE MONITORIZAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO DE VALORIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 
DA RIBEIRA DE ALJEZUR: - A Câmara deliberou, por unanimidade retirar o presente assunto da ordem de trabalhos.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS  OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM  NATÉRCIA MARREIROS DE OLIVEIRA PACHECO CUSTÓDIO  PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
DESTAQUE DE UMA PARCELA DE TERRENO DE UM PRÉDIO SITO EM PICÃO  ALJEZUR: - A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS  WILLIAM EWARD CHARASH E SHANNON CASEY - CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM 
PRÉDIO MISTO SITO EM ARRIFANA OU MONTE BRANCO  ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento datado de 
17 de novembro do corrente ano, da Drª. Juanita Rodrigues, na qualidade de procuradora de William Edward 
Charash e mulher Shannon Leigh Casey, que também usa Shannon Leigh Charash, residentes em Monte Branco 
do Carriçal, em Aljezur, vem solicitar nos termos do disposto no número 1, do artigo 54º. da Lei número 91/95, de 
02 de setembro, na sua atual redação, a emissão de certidão onde conste o parecer favorável da Câmara Municipal, 
quanto à constituição de compropriedade do prédio misto, sito em Arrifana ou Monte Branco, freguesia e concelho 
de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 70, da Secção AQ, e na matriz predial urbana sob os artigos 
8587, 10552 e 10553, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número três mil quatrocentos 
e catorze, da freguesia de Aljezur, ficando o referido prédio na proporção de ½ para cada um dos promitentes 
compradores, Tobias Witte, casado no regime  separação de bens, com Ramona Kuhlmann-White,  natural de 
Hamburgo, Alemanha, de nacionalidade alemã, e Ramona Kuhlmann-White, casada no regime de separação de 
bens com Tobias Witte, natural de Herford, Alemanha, de nacionalidade alemã, residentes em   Langenhegen 1, 
22609 Hamburgo, Alemanha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao parecer da MMG  Sociedade de Advogados, Drª. Filipa Gonçalves, registado no sistema informático MGD 
sob o número 16805, em 20 de dezembro do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão 
requerida, certificando o parecer favorável ao pedido e onde conste que este Município não vê inconveniente na 
constituição da compropriedade do Prédio misto, sito em Arrifana ou Monte Branco, da freguesia e concelho de 
Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 70, da secção AQ, e na matriz predial urbana sob os artigos 
8587,10552 e 10553, da freguesia de Aljezur, descritos na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
três mil quatrocentos e catorze, porquanto o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o número 1, do 
artigo 54º., da Lei número 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número 70/2015, de 
16 de julho, visa salvaguardar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS  AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM  PROGRAMA BANDEIRA AZUL 2022  SERVIÇOS RELATIVOS AO PROCESSO DE CANDIDATURA: 
- No âmbito do teor constante na informação número 16155, datada de 7 de dezembro do corrente ano, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo - Serviço de Ambiente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
submeter as praias de Amoreira- Mar, Arrifana, Monte Clérigo e Odeceixe-Mar, a processo de Candidatura ao 
Programa Bandeira Azul 2022 e, adjudicar os serviços apresentados pela ABAE  Associação Bandeira Azul da 
Europa, pelo valor unitário de quatrocentos euros, cujo montante total para a concretização das candidaturas ao 
referido galardão perfaz o montante de mil e seiscentos euros. -------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS  PRORROGAÇÃO DOS ATUAIS TÍTULOS - AUTORIZAÇÕES EM ESPAÇO PRAIAS: - Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------  
PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Prorrogação dos atuais títulos / autorizações em Espaço Praias --------------------------------------------------------------------  
Considerando que o procedimento de elaboração Regulamento Municipal de gestão das praias Marítimas do 
Município de Aljezur já se encontra numa avançada fase, proponho, à Exma. Câmara Municipal que delibere a 
prorrogação dos atuais títulos/autorizações até que fique concluído o procedimento do regulamento e sua 
aprovação e na sequência, sejam elaborados os novos procedimentos de atribuição dos títulos, de acordo com as 
regras ali definidas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ------------------------------------------------------------  
Declaração de voto dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores 

 Renascer: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------  

Desde pelo menos o ano de 2018 se sabia que esta competência ia ser transferida para o município. ------------------  
No entanto, em 3 anos a câmara municipal não encontrou tempo para elaborar um regulamento para a gestão das 
praias nem para a criação de taxas a cobrar aos utilizadores do domínio público marítimo (concessionários, apoios 
de praia, escolas de surf). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por esse motivo (a falta de regulamento e de taxas) a câmara municipal, há muitos meses atrás) deliberou que para 
o corrente ano não iriam ser cobradas taxas e que não se concediam novas licenças, renovando-se apenas as 
licenças anteriormente concedidas pela capitania. ------------------------------------------------------------------------------------  
Lamentamos que um ano depois da competência ter sido transferida não exista ainda o regulamento que possa 
permitir a abertura a novas licenças e que permita receber os milhares de euros que as taxas representam. ---------  

 ---------------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS  REGULAMENTO MUNICIPAL DA GESTÃO DAS PRAIAS MARÍTIMAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR: - Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta, que a seguir se transcreve: ---------  
PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Audiência prévia de interessados no procedimento de elaboração do Regulamento Municipal da Gestão das Praias 
Marítimas do Município de Aljezur ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo ao princípio d
a abertura de um período de Audiência prévia de interessados no procedimento de elaboração do Regulamento 
Municipal da Gestão das Praias Marítimas do Município de Aljezur, com a duração de 15 dias uteis de forma a que 
todos os interessados se possam pronunciar e apresentar sugestões para o referido documento. -----------------------  
Atendendo á natureza do regulamento a divulgação deverá acontecer no sítio de internet do Município, bem como 
em jornal local/ regional e Nacional de maior distribuição no Concelho de Aljezur. -------------------------------------------  
Propõem-  -----  
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar a presente proposta. -----------------------------------------------------------------  
III  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM  HABITAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM  RODRIGO MANUEL OLIVEIRA FELIZARDO  PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NO LOTE D7  LOTEAMENTO MUNICIPAL DA BARRADA: - A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS  ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE CONDÓMINOS  CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DAS 
CEIFEIRAS  BLOCOS A, B E C  ATA Nº. 22 DE 12.04.2021: -  Foi  presente a informação número 16921, datada de 
21 de dezembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Economico e Planeamento  Serviço de Economia, 
enviando cópia da ata  número vinte e dois, da Assembleia e Condóminos dos blocos A, B e C, da Rua das Ceifeiras, 
ocorrida no dia 12 de abril do corrente ano, bem como a listagem dos valores das quotas em divida, referentes aos 
anos de 2020 e 2021, que totalizam o valor de mil duzentos e sessenta e cinco euros e dezoito cêntimos. ------------  
A Câmara tomou conhecimento das atas e deliberou, por unanimidade, regularizar as quotas em divida, no valor 
de mil duzentos e sessenta e cinco euros e dezoito cêntimos, referente aos anos de 2020 e 2021. ----------------------  



DOIS  AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2021/2022 CANDIDATURAS: - Não obstante o teor 
constante na informação número 16595, datada de 14 de dezembro de 2021, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento  Serviço de Educação e Transportes, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o 
escalão A, ao aluno Simão Francisco Jacinto Alves, por considerar por ser o escalão mais favorável. --------------------  
DOIS PONTO DOIS  MEDIDA 5 DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL  CONFERÊNCIA DE 
NOSSA SENHORA D`ALVA  RELATÓRIOS E PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Protocolo de colabora s 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 seja aprovado o relatór
de setembro de 2021, em anexo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 - Que seja aprovada a transferência da verba de mil e quinhentos euros, referente ao mês em causa, de acordo 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ------------------------------------------------------------  
TRÊS  CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM  CICLO DE EXPOSIÇÕES NO ESPAÇO+ PARA O ANO DE 2022: - No âmbito da informação número 
16721, datada de 15 de dezembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento  
Serviço de Turismo e Cultura, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o círculo de exposições para o ano de 
2022, num total de oito exposições, conforme se indica: -----------------------------------------------------------------------------  
a) fevereiro/março - Exposição de Pintura de Pedro Chorão;  -----------------------------------------------------------------------  
b) abril/maio - Exposição de Joalharia e Escultura de Alberto Gordillo;  ----------------------------------------------------------  
c) junho/julho -  -------------------------------------------------------------  
d) agosto/setembro -  -----------------------------------------------  
e) outubro - Exposição Foto-docu  -----------------------------  
f) novembro/dezembro -  ------------  
g) Duas exposições em data a agendar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo a que as exposições são apresentadas em Aljezur a custo zero, não existindo nenhuma contrapartida 
por parte do Município para os artistas, a Câmara deliberou, por unanimidade, suportar por cada exposição, as 
despesas inerentes ao alojamento até duas noites, com limite de cinquenta euros, por noite, que não inclui IVA, 
bem como suportar o custo de três refeições completas, até ao limite de vinte euros, por refeição, que não inclui 
IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar, que por motivos de força maior as exposições podem ser alteradas 
e substituídas por outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO  ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM  SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR  PEDIDO DE APOIO 
FINANCEIRO: - Na sequencia da reunião do executivo datada de 02 de dezembro do corrente ano, foi novamente 
apresentado o oficio registado no sistema informático MGD sob o número 15077, em 12 de novembro de 2021, 
dos Serviços Sociais das Autarquias do Município de Aljezur, em que solicitam apoio financeiro para fazer face a 
despesas com a atribuição dos apoios sociais previstos nos estatutos, cujo valor apurado é no montante de vinte e 
oito mil euros, o valor de oitocentos e setenta e sete euros, destinados a aquisição de uma máquina de amassar 
farinha para filhós e o valor de três mil e seiscentos euros, para despesas de serviços no apoio administrativo aos 
associados.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de vinte e oito mil euros, aos Serviços 
Sociais das Autarquias do Município de Aljezur, para fazer face a despesas com a atribuição dos apoios sociais 
previstos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO DOIS  ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR  PEDIDO DE 
APOIO FINANCEIRO, NO ÂMBITO DO COVID 19: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD 
sob o número 16198, em 06 de dezembro do corrente ano, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Aljezur, em que solicitam um apoio financeiro, no valor de cinco mil trezentos e noventa e oito euros e vinte e 
sete euros, conforme faturas de despesa, para aquisição de material, no âmbito do COVID19. ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito das Medidas Extraordinárias - Covid-19, aprovadas em reunião 
do executivo em 15 de dezembro de 2020, atribuir o apoio extraordinário no valor de cinco mil trezentos e noventa 
e oito euros e vinte e sete euros, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. ---------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Associação envio de relatório, referente às despesas com a 
aquisição de material, no âmbito do COVID19. -----------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO TRÊS   ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR- PEDIDO DE 
APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO:  - Foi apresentada a carta remetida por email e  registada no sistema 
informático MGD sob o número 16223, em 06 de dezembro do corrente ano, da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur, solicitando um apoio financeiro extraordinário, no valor de vinte e seis mil 
setecentos e noventa e oito euros e trinta e nove cêntimos, conforme faturas de despesa, referente à reparação e 
manutenção de viaturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio extraordinário no valor de vinte e seis mil setecentos e 
noventa e oito euros e trinta e nove cêntimos, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, 
conforme solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Associação Humanitária dos Bombeiros a apresentação de 
relatório referente à quebra de receita verificada nos últimos dois anos. -------------------------------------------------------  
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Não se verificou qualquer intervenção por parte do público 
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: - 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 em minuta. --------------------------------------------------------  
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 quinze minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ------------  

 
 

Paços do Concelho de Aljezur, aos trinta dias do mês de dezembro de 2021. 
 
 

                                                                        
O Presidente da Câmara 

 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 

 

 

  


