
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 35 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/8  

 
 

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 07 de abril de 2022, 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 31 de março;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Informações do Senhor Presidente da Câmara;  -----------------------------------------------------------------------------------  
1.3 Legislação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 Cogestão do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina  Protocolo de Colaboração Técnica e 
Financeira entre o Fundo Ambiental, O Município de Aljezur e o Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas  Ratificação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5 Delegação de Competências no Presidente da Câmara  Proposta da Senhora Vereadora Fátima Neto; -----------  
1.6 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.6.1 AMAL  Comunidade Intermunicipal do Algarve  Envio da ata número 3, relativa à reunião do Conselho 
Intermunicipal, realizada no dia 4 de março de 2022; ---------------------------------------------------------------------------------  
1.6.2 AMAL  Comunidade Intermunicipal do Algarve  Concessão AMAL/VIZUR  Serviço VAMUS  Informações; -  
1.6.3 AMAL  Comunidade Intermunicipal do Algarve  Distribuição e Comercialização de Produtos de Imprensa;--  
1.6.4 Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve  Pedido de apoio para manutenção e 
reparação do edifício daquela associação; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
1.6.5 Associação Nacional de Municípios Portugueses  Descentralização administrativa na área da saúde; ----------  
1.6.6 Terras do Infante  Associação de Municípios  Museu da Cera e dos Descobrimentos - Proposta de Parceria;  
1.6.7 Terras do Infante  Associação de Municípios  Envio de atas das reuniões do Conselho Diretivo e 
Assembleia Intermunicipal, realizadas no dia 11 de março de 2022; --------------------------------------------------------------  
2. RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Consolidação de Mobilidades  Proposta; -------------------------------------------------------------------------------------------  
2.2 Abertura de Procedimentos Concursais  Proposta; ------------------------------------------------------------------------------  
3. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE --------------------------  
1. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Carlos Manuel Silvestre Fonseca  Alteração e ampliação de habitação na Rua Monsenhor Manuel Francisco 
Pardal  Aljezur; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Fernando José Rodrigues Rolo Duarte  Alteração e ampliação de edifício habitacional em Rua Nova  
Odeceixe; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  



1.1 Quiosques na Praia de Odeceixe  Proposta; ---------------------------------------------------------------------------------------  
2. CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Aquisição de L  --------------------------------------------------  
3. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Associação de Mariscadores Profissionais do Parque Natural  Apresentação de candidatura fora 
do prazo regulamentar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 IHRU  Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana  Acordo de Colaboração e ELH  Estratégia Local de 
Habitação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
   

Período Antes da Ordem do Dia 
FALTAS JUSTIFICADAS:  A Câmara tendo conhecimento que o Senhor Vereador António José Monteiro Carvalho, 
não pode estar presente na reunião, por se encontrar em isolamento profilático, deliberou por unanimidade, 
considerar justificada a sua falta. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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: -----------------------  
1- Que explicação pode ser dada para o facto dos edifícios do empreendimento sito em Vale Palheiro não estarem 
pintados de branco? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Na Ribeira de Aljezur existia um açude em pedra, um pouco a montante da Ponte de Pedra.  -------------------------  
3- Consultado o mapa de trabalhos do Projeto de Valorização da Ribeira de Aljezur o mesmo não contempla 
qualquer intervenção no açude. Porque razão foi o mesmo demolido? ----------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram prestadas as seguintes informações:  -------------------------------------------  
-Aposentou-se o Senhor Francisco Oliveira, deixando de exercer funções como Secretário dos Senhores 
Vereadores, nomeie o Senhor José António dos Reis Amarelinho, como Secretário dos Vereadores que entrou em 
funções no dia 5 de abril; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-Foram iniciados os trabalhos de limpeza dos verdes, existentes na ZIF;  --------------------------------------------------------  
-O processo da providencia cautelar, sobre a Ribeira de Aljezur, a audiência de testemunhas para dia 5 de abril, foi 
adiada para dia 26 de abril; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
-Foi lançado procedimento, para levantamento de tipologias/anomalias para o Pavilhão Gimnodesportivo de 
Aljezur, para realização de relatório; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-Ficou sem adjudicação o concurso de fornecimento continuo de Emulsão betuminosa (ECR3), por falta de 
propostas das empresas convidadas, alegando a impossibilidade de garantir preços.  ---------------------------------------  

Ordem do Dia 
I  ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ----------------------------------  
UM  ADMINISTRAÇÃO GERAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM PONTO UM  ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE MARÇO: - Não foi aprovada a ata por falta 
de quórum deliberativo, nos termos do número 3 do artigo 34º. do Código do Procedimento Administrativo, por 
não poderem participar na sua aprovação os Senhores Vereadores Ricardo Lopes e Fátima Neto, porquanto não 
estiveram presentes na referida reunião.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DOIS  INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 
Despachos do Senhor Presidente exarados na quinta alteração ao Orçamento da Despesa de 2022, e quinta 
Modificação às Grandes Opções do Plano  GOP (PPI e AMR), para o ano dois de 2022.  -----------------------------------  
UM PONTO TRÊS  LEGISLAÇÃO: - Não foi apresentada legislação, neste ponto da ordem de trabalhos. --------------  
UM PONTO QUATRO  COGESTÃO DO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O FUNDO AMBIENTAL, O MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR E O INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS  RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado 
o email  registado no sistema informático MGD sob o número 3892, em 28 de março de 2022, do Fundo 
Ambiental, enviando Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira, a celebrar entre o Fundo Ambiental, o 
Município de Aljezur e o ICNF, previsto no Quadro 2, do Despacho n.º 3143-B/2022, de 11 de março, publicado no 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 51, de 14 de março de 2022, para a execução das atividades previstas no âmbito 
da Promoção, Desenvolvimento e Execução do Modelo de Cogestão do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto de qualidade do Senhor Presidente da Câmara, e com os votos 
contra dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores  Renascer, 



ratificar o referido Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira, cuja cópia do documento original fica anexo à 
presente ata.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores  Renascer, 
informaram que face ao escasso tempo que foi disponibilizado para análise do assunto, apresentarão em próxima 
reunião de Câmara uma declaração sobre esta matéria. -----------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO  DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA  PROPOSTA DA SENHORA 
VEREADORA FÁTIMA NETO: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto, foi apresentada a Proposta número 21/2022, 
datada de 05 de abril, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Regime Jurídico das Autarquias Locais - Artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro --------------------  
Em reunião de 21 de outubro de 2021 a Câmara Municipal deliberou delegar no senhor Presidente da Câmara a 
competência prevista no número um, alínea f), do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro: 
Aprovar os projetos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicação de empreitadas e aquisição de 
bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba. ------------------------------------------------------------------------------  
Contudo, para melhor se conseguir o fim da referida delegação de competência, importa igualmente delegar a 
correspondente autorização de despesa, pelo que, proponho: ---------------------------------------------------------------------  
1 - Que a Câmara Municipal, no âmbito da celebração de contratos públicos, ao abrigo dos n.ºs 1 e 3 do artigo 
109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 
atual, conjugado com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, delibere 
delegar no Presidente da Câmara, a competência para autorizar a realização de despesas até ao limite de 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 -  Câmara Municipal delibere 
autorizar o Presidente da Câmara a exercer as competências instrumentais à condução do respetivo 
procedimento, incluindo a outorga do contrato, bem como, em sede de execução dos contratos administrativos, 
exercer as competências atribuídas à entidade adjudicante. 
Mais proponho que a Exma. Câmara delibere delegar no Presidente da Câmara a competência prevista na alínea 
ff), do número um, do artigo 33º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro: Promover e apoiar o 
desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica e de interesse 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto de qualidade do Senhor Presidente da Câmara, e com os votos 
contra dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores  Renascer, 
aprovar a presente proposta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Declaração de voto dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos 
Eleitores  Renascer: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores RENASCER, votam contra a delegação de competências, com a 

seguinte declaração: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A delegação de competências no Presidente da Câmara para aprovar projetos, programas de concurso, cadernos 
de encargos, adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviç
prejudica nem diminuiu os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores RENASCER, porque os mesmos não 
exercem funções em nome próprio, mas sim em nome da população do concelho. ------------------------------------------  
É, na verdade, a população do concelho e o município que ficarão privados dos contributos, conhecimentos e 
experiência dos Vereadores da oposição. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

há mais de 10 anos que as poucas empreitadas adjudicadas têm sido inferiores a metade daquele valor. -------------  
Quanto à transferência de competências para promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização 
de eventos relacionados com a atividade económica e de interesse municipal, não entendemos a razão para que 
este assunto volte à discussão, uma vez que tal proposta já esteve na reunião de Câmara de 21/10/2021 e foi o 
próprio Presidente da Câmara que prescindiu dessa delegação de competências. --------------------------------------------  
No mínimo seria adequado que houvesse uma breve fundamentação, do interesse para o município, que 
justificasse a presente delegação de competências, mas tal está ausente da proposta. -------------------------------------  
Estas delegações de competências exigirão dos Vereadores do RENASCER um acompanhamento mais atento da 
atividade municipal,  ---------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS  CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM  AMAL  COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE  ENVIO DA ATA 
NÚMERO 3, RELATIVA À REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 4 DE MARÇO DE 2022: - 



Foi apresentada a ata número 3/2022, da AMAL  Comunidade Intermunicipal do Algarve, relativa à reunião do 
Conselho Intermunicipal, realizada no dia 04 de março do corrente ano, enviada por email e registada no sistema 
informático MGD sob o número 3387, em 17 de março de 2022.  -----------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO DOIS  AMAL  COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE  CONCESSÃO 
AMAL/VIZUR  SERVIÇO VAMUS  INFORMAÇÕES: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 3940, em 29 de março de 2022, da AMAL  Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviando 
esclarecimentos relativo aos pagamentos de Serviços ao Operador VIZUR  Serviços de Transporte Público 
Rodoviário  VAMUS Transportes do Algarve. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO SEIS PONTO TRÊS  AMAL  COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE  DISTRIBUIÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE IMPRENSA: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 4082, em 31 de março de 2022, da AMAL  Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviando 
em anexo a carta recebida da VASP - Distribuidora de Publicações, S.A., sobre as dificuldades da VASP, única 
distribuidora de imprensa nacional em todo o território. ----------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO QUATRO  ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DO BARLAVENTO DO ALGARVE  
PEDIDO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DAQUELA ASSOCIAÇÃO: - Foi apresentada a 
carta registada no sistema informático MGD sob o número 3321, em 16 de março de 2022, da Associação de 
Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve, solicitando um apoio financeiro para fazer face a despesas com a 
manutenção e reparação do Edifício Sede da Associação. ----------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO CINCO  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  
DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NA ÁREA DA SAÚDE: - Foi apresentado o email registado no sistema 
informático MGD sob o número 3041, em 11 de março de 2022, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, enviando informação relativamente à transferência de competências para os Municípios, na área da 
Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO SEIS  TERRAS DO INFANTE  ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS  MUSEU DA CERA E DOS 
DESCOBRIMENTOS - PROPOSTA DE PARCERIA: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD 
sob o número 3389, em 17 de março de 2022, da Associação de Municípios - Terras do Infante, enviando 
documentação referente à proposta de parceria do Museu de Cera dos Descobrimentos e a Associação de 
Municípios  Terras do Infante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos propostos, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não aceita a proposta de parceria 
apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO SETE  TERRAS DO INFANTE  ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS  ENVIO DE ATAS DAS 
REUNIÕES DO CONSELHO DIRETIVO E ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL, REALIZADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 
2022: - Foram apresentadas atas números 1/2002, relativas às reuniões ordinárias do Conselho Diretivo, e da 
Assembleia Intermunicipal, realizadas no dia 11 de março do corrente ano, enviadas por email e registadas no 
sistema informático MGD sob o número 3832, em 25 de março de 2022, da Terras do Infante  Associação de 
Municipios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS  RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM  CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADES  PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto, 
foram apresentadas as Propostas números 22 e 24/2022, datadas de 05 de abril, que foram aprovadas por 
unanimidade, as quais ficam anexas à presente ata dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS  ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS  PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto, foi apresentada a Proposta número 23/2022, datada de 05 de abril, que foi aprovada por maioria 
com o voto de qualidade do Senhor Presidente da Câmara, e com os votos contra dos Senhores Vereadores 
Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores  Renascer, a qual fica anexa à presente ata 
dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS  GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM  RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 06 de 
abril de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo 
de quatro milhões novecentos e sessenta e seis mil oitocentos e trinta e seis euros e quarenta e três cêntimos, e 



em Operações não Orçamentais, um saldo de cento e treze mil seiscentos e oitenta e oito euros e vinte e oito 
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  
UM  OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM  CARLOS MANUEL SILVESTRE FONSECA  ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO NA RUA 
MONSENHOR MANUEL FRANCISCO PARDAL  ALJEZUR: - Foi apresentado o processo em que Carlos Manuel 
Silvestre Fonseca e Cláudia Patrícia de Matos Soares, proprietários de um prédio urbano sito na Rua Monsenhor 
Manuel Francisco Pardal, número 33, Igreja Nova, da freguesia e concelho de Aljezur, vêm no âmbito do pedido 
de aprovação do projeto de arquitetura para alteração de uma  habitação familiar, no local acima identificado, 
solicitar nos termos do número 1 do artigo 46º. do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização, a 
dispensa da criação de um lugar e meio de estacionamento em falta. ------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, dispensar a criação de um lugar e meio de estacionamento em falta, no 
uso da competência prevista no artigo 46º., do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, devendo o 
requerente compensar o município, no valor de mil e duzentos e cinquenta euros, pela ausência da criação de um 
lugar e meio de estacionamento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS  FERNANDO JOSÉ RODRIGUES ROLO DUARTE  ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO 
HABITACIONAL EM RUA NOVA  ODECEIXE: - O assunto foi retirado da ordem do dia. -------------------------------------  
III  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM  QUIOSQUES NA PRAIA DE ODECEIXE  PROPOSTA: - Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi 
apresentada a Proposta número 20/2022, datada de 04 de abril, que foi aprovada por maioria, com o voto de 
qualidade do Senhor Presidente da Câmara, e com os votos contra dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e 
Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores  Renascer, a qual fica anexa à presente ata dela fazendo parte 
integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Declaração de voto dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos 
Eleitores  Renascer----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 em que se baseia a referida  --------------------------------------------  
DOIS  CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM  ONSO DIAS: - No 
âmbito do teor da informação número 4608, datada de 30 de março do corrente ano, do Gabinete de Apoio à 
Vereação, a Câmara deliberou por unanimidade, desenvolver o processo de contratação pública por ajuste direto, 
em regime simplificado, para aquisição 
Entidade Modos e Olhares  Associação Cultural, pelo preço unitário de doze euros e cinquenta cêntimos, com 
IVA incluído à taxa legal em vigor, destinados a oferta. -------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS  ASSOCIATIVISMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM  ASSOCIAÇÃO DE MARISCADORES PROFISSIONAIS DO PARQUE NATURAL  APRESENTAÇÃO 
DE CANDIDATURA FORA DO PRAZO REGULAMENTAR: - Foi apresentada a carta remetida por email e registada 
no sistema informático MGD sob o número 1756, em 11 de fevereiro de 2022, da Associação de Mariscadores 
Profissionais do Parque Natural, enviando justificação pela entrega fora de prazo da candidatura com as 
iniciativas para o ano de 2022, estipulado no Regulamento para Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, 
Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Aljezur.  --------------------------------------------------------------------------  
No âmbito da informação número 4732, datada de 31 de março de 2022, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aceitar as razões invocadas pela Associação de Mariscadores Profissionais do Parque Natural para a apresentação 
da candidatura fora do prazo estabelecido, de acordo com nº 2 do artigo 6º do Regulamento de Atribuição de 
Apoios ao Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Aljezur. ----------------------------  
QUATRO  HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM  IHRU  INSTITUTO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA  ACORDO DE 
COLABORAÇÃO E ELH  ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO: - Foi apresentado o ofício número 
S.IHRU/2022/1932, datado de 24 de março de 2022, remetido por email e registado no sistema informático MGD 
sob o número 3898, em 28 de março de 2022, da IHRU  Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, enviando 
para aprovação o Acordo de Colaboração, no âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH) do Município de 
Aljezur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara, deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração, no âmbito da Estratégia Local de 
Habitação (ELH) do Município de Aljezur, cuja minuta fica anexà à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----  



Declaração de voto dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos 
Eleitores  Renascer----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Renascer em momentos anteriores já manifestaram a sua posição 
quanto ao atraso com que este processo se desenrolou. -----------------------------------------------------------------------------  
No entanto, faremos tudo ao nosso dispor para que não se perca mais tempo, se cumpram os prazos inerentes ao 
desenvolvimento do projeto de forma a que o mais cedo possível sejam disponibilizadas as habitações de que o 
concelho e as famílias carecem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 trinta minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ------------  
 
Paços do Concelho de Aljezur, aos 07 dias do mês de abril de 2022. 

 
 

 
O Presidente da Câmara 

 
 
 
 

  

Tmarreiros
Retângulo


