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Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros da Câmara, o Senhor 

Presidente declarou aberta a reunião pelas 10.00 horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   
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 11 de agosto; -----------------------------------------------------------------------  
1.2 Informações do Senhor Presidente da Câmara; 
1.3 Legislação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.1 Casa da Criança do Rogil – Situação da Unidade de Longa Duração e manutenção de Aljezur; ----  

1.4.2 Casa da Criança do Rogil – Aquisição de artigos de proteção e desinfeção - Covid 19 – Envio de 

faturas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4.3 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Envio da ata nº. 8, parte I e parte II, da 

reunião do Conselho Intermunicipal, realizada no dia 3 de julho de 2020; -------------------------------------  

1.4.4 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Envio da ata nº. 9, da reunião do Conselho 

Intermunicipal, realizada no dia 27 de julho;----------------------------------------------------------------------------  

1.4.5 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – PART 2020 -Comparticipação municipal; -------  

1.4.6 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Plano de recuperação económica do Algarve – 

Solicitação de número de compromisso; ---------------------------------------------------------------------------------  

1.4.7 Associação Oncológica do Algarve – Mamamaratona 20 – Edição virtual – Pedido de 

colaboração; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4.8 Secretária de Estado do Turismo – Medidas excecionais, em consequência da pandemia 

epidemiológica do novo coronavírus (Covid 19) - Promoção turística; -------------------------------------------  

1.4.9 ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA – Cessão de créditos detidos a favor 

da banca Farmafactoring SPA – Sucursal em Portugal – Comunicação de cessão de créditos existentes 

e futuros; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4.10 Junta de Freguesia de Odeceixe – Pedido de apoio por perda de receita corrente; -----------------  

1.4.11 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Pedido de atualização de 

Protocolo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4.12 ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA ------------------------------------------------  
1.4.12.1 Freguesia de Odeceixe – Relatório referente ao mês de julho de 2020; ------------------------------  
1.4.12.2 Freguesia de Rogil – Relatório referente ao mês de junho de 2020; ----------------------------------  
1.4.12.3 Freguesia de Rogil – Relatório referente ao mês de julho de 2020; -----------------------------------  
1.4.12.4 Freguesia de Bordeira – Relatório referente ao mês de junho de 2020; ------------------------------  
1.4.12.5 Freguesia de Bordeira – Relatório referente ao mês de julho de 2020;-------------------------------  
1.4.12.6 Freguesia de Aljezur – Relatório referente ao mês de junho de 2020; --------------------------------  
1.4.13 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA --------------------------------------  
1.4.13.1 Freguesia de Rogil – Envio de relatório trimestral, referente ao segundo trimestre de 2020; 
1.4.13.2 Freguesia de Bordeira – Envio de relatório trimestral, referente ao segundo trimestre de 
2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.13.3 Freguesia de Odeceixe – Envio de relatório trimestral, referente ao segundo trimestre de 
2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.13.4 Freguesia de Aljezur – Envio de relatório trimestral, referente ao segundo trimestre de 2020; 
2. GESTÃO FINANCEIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.1 Resumo Diário da Tesouraria; ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE ------  
1. OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Polis Litoral Sudoeste – Empreitada de Qualificação e Acessibilidade Pedonal – Praia de Odeceixe 
– Trabalhos a mais – Pavimento betuminoso; --------------------------------------------------------------------------  
2. OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Jan Dirk Neumann e Clara Gil Guillon – Pedido de certidão de compropriedade de um prédio 
misto, sito em Maria Serrão – Aljezur; ------------------------------------------------------------------------------------  
2.2 Pedro Soares da Rosa – Pedido de informação prévia – Construção de habitação em Vale da Telha 
– Setor F 24 – Aljezur; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, 
DESPORTO E TEMPOS LIVRES ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO-------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Quadratura Oval – Gestão e Administração de Bens, SA – Atribuição do Lote 4/5 da Zona 
Industrial de Feiteirinha – Ratificação da ata de negociação; -------------------------------------------------------  
1.2 Red Exports – Alumínios e PVC, Lda. – Incumprimento do prazo para realização do contrato 
promessa de compra e venda do Lote 18 da Zona Industrial de Feiteirinha; -----------------------------------  
2. EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 PART – Programa de Apoio à Redução do Tarifário no Algarve -  Passes Escolares 2020-2021; -------  

3. ASSOCIATIVISMO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur - Candidatura 2020 – 
Atividades a realizar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.2 Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur - Transferência mensal 
ao abrigo do protocolo – Mês de junho – Ratificação; ----------------------------------------------------------------  
3.3 Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur - Transferência mensal 
ao abrigo do protocolo – julho de 2020; ---------------------------------------------------------------------------------  
3.4 Tertúlia – Associação Sócio-Cultural de Aljezur – Programa “Entrelaçar” - Transferência mensal – 
julho de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.5 Tertúlia – Associação Sócio-Cultural de Aljezur – Programa “Entrelaçar” - Ata da reunião de 
parceiros, realizada no dia 3 de agosto de 2020; ----------------------------------------------------------------------  
3.6 Santa Casa da Misericórdia de Aljezur – Protocolo Museu de Arte Sacra - Verba mensal – junho de 
2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.7 Santa Casa da Misericórdia de Aljezur – Protocolo Museu de Arte Sacra - Verba mensal – julho de 
2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.8 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur - Pedido de apoio financeiro – 
Covid 19;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.9 Mãozorra – Associação Cultural - Candidatura - Apoio ao associativismo - Ratificação de decisão; -  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

   
Período Antes da Ordem do Dia 

ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO: - Usou da palavra o Senhor Vereador Hélder 

Cabrita, da Coligação “Juntos por Aljezur” (PPD/PSD:CDS-PP.MPT), para fazer a seguinte 

intervenção:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Hélder Cabrita eleito pelo PSD questionou o que está a ser ponderado em termos do 

Festival da Batata Doce considerando as restrições que as condições actuais da pandemia impõem na 

realização de eventos desta natureza. ------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Vereador Hélder Cabrita, foi apresentada a mensagem alusiva ao 29 de agosto, 
Feriado Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  
“Caras e caros Aljezurenses -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O dia do feriado municipal do concelho de Aljezur este ano vai ser celebrado em condições muito 
particulares devido à pandemia conhecida por COVID19.  ----------------------------------------------------------  
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A celebração deste ano é mais um exemplo das consequências negativas desta pandemia nas nossas 
vidas mas é, tem de ser, sobretudo, um exemplo da nossa resiliência e capacidade de adaptação às 
circunstâncias da nossa vida enquanto comunidade. -----------------------------------------------------------------  
No dia em que festejamos o nosso concelho e as nossas gentes devemos relembrar as vítimas desta 
doença, em especial a única vítima mortal na nossa terra e ter uma palavra de solidariedade para os 
que padecem ou padeceram desta doença a que todos estamos sujeitos. -------------------------------------  
Temos de agradecer publicamente a todas as autoridades locais que organizaram e concretizaram a 
resposta a esta situação, no nosso concelho, felizmente com poucas ocorrências ao nível da saúde. ---  
Devemos também um agradecimento a todos os cidadãos do nosso concelho, que corresponderam 
de forma abnegada aos apelos e indicações das autoridades, nos momentos de “confinar” e 
“desconfinar”, mantendo um comportamento cívico exemplar até ao momento. ---------------------------  
Temos de destacar a coragem com que muitos de nós foram trabalhar nos momentos em que o 
receio e o medo dominavam os nossos pensamentos relativamente a esta doença. ------------------------   
A todos eles se deve a continuidade dos serviços essenciais para a nossa comunidade e capacidade 
da economia local ter dado uma boa resposta nestes tempos difíceis e de incerteza. -----------------------  
Mas neste dia importa também perspetivar o futuro tendo em consideração que já temos mais 
conhecimento e ferramentas para lidar com esta pandemia do que há uns meses atrás.  -----------------  
Por isso em primeiro lugar devemos fazer de tudo para que as nossas crianças e jovens possam 
retomar o seu percurso  educativo e recuperar a sua vida social tão importante para a sua formação. 
Para que tal seja possível, para além da adaptação das condições materiais e humanas das escolas, 
temos de garantir a adequação dos seus comportamentos, irreverentes e próprios da idade, a esta 
nova realidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Outro grupo muito especial são os mais idosos, para os quais temos de fazer de tudo para continuar 
a garantir a sua segurança em termos de saúde, relativamente ao COVID19 e a todas as outras 
doenças. Mas temos também de ser inovadores e assegurar-lhes formas de lhes devolver as suas 
vidas por inteiro, com atividades que lhes proporcionem um sentimento de viver na plenitude os 
anos “dourados” das suas vidas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Quando se olha para o futuro preocupa-nos também o impacto da pandemia na economia uma vez 
que um dos sectores mais afetado até ao momento é o do turismo, sendo que à medida que vão 
saindo números vai-se confirmando a dimensão do impacto na região do Algarve.--------------------------   
Porém, tudo indica que o impacto neste sector tão importante no nosso concelho é relativamente 
menor do que no baixo Algarve e isso é muito positivo, ainda assim, temos de continuar a trabalhar 
para garantir condições de satisfação e para exceder as expectativas de quem nos visita.  ----------------  
Temos de estar cientes das dificuldades que a demora na tão desejada retoma económica podem 
trazer em especial aos negócios atirando empresários para a falência e trabalhadores para o 
desemprego e por isso temos de continuar a ser cidadãos “economicamente solidários”, isto é, 
temos a obrigação social frequentar e assim ajudar os negócios da nossa terra. -----------------------------     
Por último apelamos a todos os que se situam nos escalões etários entre os jovens e os nossos 
idosos, desde os autarcas, entidades civis, militares e religiosas, empresários, trabalhadores, para 
continuarem a trabalhar de forma árdua e inovadora em prol da melhoria contínua da nossa 
sociedade.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Juntos por Aljezur, temos de fazer o nosso melhor e dar um contributo para que saúde e economia 
possam continuar a recuperar e voltar ao “normal” o mais breve possível e assim possamos resgatar 
as nossas vidas para fazermos coisas muito simples, mas muito boas, como sejam as celebrações e 
eventos coletivos em que se possa voltar a estar todos juntos!!!” ------------------------------------------------  

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 11 DE AGOSTO: - Depois de ter sido 
lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 11 de agosto de 
2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - Pelo Senhor Presidente 
da Câmara, foram prestadas as seguintes informações: ------------------------------------------------------------  
- Mensagem do Presidente de Câmara – Feriado Municipal;  ------------------------------------------------------  
- As missivas, que forma endereçadas aos Ministro do Ambiente e Senhora Ministra da Agricultura, 
em relação às questões da água, a chegada de plantações de Abacate. -----------------------------------------   
- Ainda deu conhecimento à comunicação endereçada ao Ministro da Administração Interna e a 
Senhora Ministra da Saúde, em relação à situação da ambulância do INEM, em Aljezur.  ------------------  
- Deu ainda conhecimento, da cerimónia da Comemoração do Feriado Municipal; --------------------------  
-  Assim como a alteração ao loteamento da Urbanização do Malhadais.   -------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a mensagem alusiva ao Feriado Municipal, que 
a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Dia 29 de Agosto celebramos um Povo, o Nosso – O Povo de Aljezur. ----------------------------------------  

As comemorações do Feriado Municipal, ao longo dos anos, têm vindo a afirmar-se como um 

momento de grande confraternização e encontro de gente amiga, uns naturais de Aljezur, outros que 

não o sendo, têm Aljezur no coração.   -----------------------------------------------------------------------------------  

Este ano, devido a todas as contingências provocadas pela Pandemia, iremos comemorar o nosso 

feriado de uma maneira diferente, mas com o mesmo sentimento e o mesmo orgulho, na nossa terra 

e na nossa gente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta Pandemia confronta-nos com a necessidade de sermos resilientes no sentido de sabermos lidar 

com esta ameaça e com a capacidade de nos adaptarmos e reinventarmo-nos às mudanças impostas; 

condição indispensável e imperiosa para as podermos superar com sucesso. ---------------------------------   

Aljezur, a Costa Vicentina, continua a atrair milhares de visitantes para passar as suas férias, os 

investimentos privados acontecem, está a diversificar a sua economia, diria “Aljezur está na moda”. 

Obviamente, tudo isto nos trás problemas e desafios, que são necessários resolver e encontrar as 

melhores soluções. Todos somos chamados, mediante as nossas responsabilidades, tendo a certeza 

da força e determinação, que colocaremos para estar à altura desses desafios.   ----------------------------   

Este dia de Feriado Municipal, é dia de partilha e de comemoração, deve ser também um dia para 

que possamos perceber o caminho percorrido e o caminho que queremos percorrer para construir 

um Concelho cada vez melhor.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Festejarmos o 29 de Agosto, é também realçar o trabalho realizado ao longo dos anos pelos vários 

Autarcas, sejam eles na Câmara, na Assembleia Municipal, ou nas Juntas de Freguesia de Aljezur, 

Odeceixe, Rogil e Bordeira, assim como toda uma comunidade, nos vários serviços públicos, nas 

nossas instituições, o nosso movimento associativo, e todos aqueles que nas suas atividades privadas 

contribuem, com trabalho, dedicação e orgulho, de sermos e de construirmos um Concelho cada vez 

mais solidário, mais próspero, mais atrativo, em suma onde se criam mais e melhores condições de 

vida para todos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Uma palavra de estima e admiração para os mais velhos, que com o seu esforço muito contribuíram 

e muito deram a Aljezur.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uma palavra de confiança e esperança nos nossos jovens, pela sua vontade, força e determinação de 

fazer mais e melhor.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Assumimos que este é o dia em que reforçamos e afirmamos a nossa identidade, a nossa cultura, e 

acima de tudo a vontade como comunidade que vivendo em sociedade, se orgulha nas suas raízes e 

na sua história, e que numa multiculturalidade tem sabido receber e acolher todos aqueles, que têm 

escolhido Aljezur, para viver.   ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste 29 de Agosto de 2020 orgulhamo-nos e assumimos que somos um Concelho Tolerante, 

Empreendedor, Solidário, capaz de enfrentar os desafios dos nossos dias com uma vontade 

inabalável, em que ninguém fica para trás. -----------------------------------------------------------------------------  
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Um Concelho herdeiro de uma cultura com raízes profundas, de que muito nos orgulhamos, e de 

uma história secular que a memória não apaga.  ----------------------------------------------------------------------  

Um grande bem hajam, Viva o Concelho de Aljezur”. ----------------------------------------------------------------   

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

Lei n.º 31/2020 - Diário da República n.º 155/2020, Série I de 2020-08-11, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de 

maio, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19. ----  

Declaração de Retificação n.º 29/2020 - Diário da República n.º 155/2020, Série I de 2020-08-11, 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, Declaração de retificação à Resolução da Assembleia da República n.º 

62/2020, de 4 de agosto, «Alarga a oferta de serviços de programas na televisão digital terrestre», 

publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 150, de 4 de agosto de 2020. ---------------------------------  

Declaração de Retificação n.º 30/2020 - Diário da República n.º 155/2020, Série I de 2020-08-11, 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, Declaração de retificação à Resolução da Assembleia da República n.º 

51/2020, de 29 de julho, «Plano de emergência social e económico para o Algarve», publicada no 

Diário da República, 1.ª série, n.º 146, de 29 de julho de 2020. ----------------------------------------------------  

Declaração de Retificação n.º 31/2020 - Diário da República n.º 155/2020, Série I de 2020-08-11, 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, Declaração de retificação à Resolução da Assembleia da República n.º 

59/2020, de 23 de julho, «Inclusão do circo tradicional nos apoios às artes», publicada no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 149, de 3 de agosto de 2020. ----------------------------------------------------------------  

Decreto-Lei n.º 53/2020 - Diário da República n.º 155/2020, Série I de 2020-08-11, PRESIDÊNCIA DO 

CONSELHO DE MINISTROS, Transpõe a Diretiva (UE) 2020/876, no sentido de diferir prazos para a 

apresentação e troca de informações no domínio da fiscalidade devido à pandemia da doença 

COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Decreto-Lei n.º 54/2020 - Diário da República n.º 155/2020, Série I de 2020-08-11, PRESIDÊNCIA DO 

CONSELHO DE MINISTROS Aprova a restituição do montante equivalente ao imposto sobre o valor 

acrescentado relativo a diversas iniciativas. -----------------------------------------------------------------------------  

Lei n.º 32/2020 - Diário da República n.º 156/2020, Série I de 2020-08-12, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas 

nas instituições de ensino superior públicas. ---------------------------------------------------------------------------  

Lei n.º 33/2020 - Diário da República n.º 156/2020, Série I de 2020-08-12, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Adequa a composição da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos ao 

regime de incompatibilidades previsto no Estatuto dos Deputados, procedendo à segunda alteração 

à Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e 

ambiental e de reutilização dos documentos administrativos. -----------------------------------------------------  

Decreto-Lei n.º 55/2020 - Diário da República n.º 156/2020, Série I de 2020-08-12, PRESIDÊNCIA DO 

CONSELHO DE MINISTROS, Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e 

para as entidades intermunicipais no domínio da ação social. -----------------------------------------------------  

Decreto-Lei n.º 56/2020 - Diário da República n.º 156/2020, Série I de 2020-08-12, PRESIDÊNCIA DO 

CONSELHO DE MINISTROS, Prorroga o prazo de transferência das competências para as autarquias 

locais e entidades intermunicipais nos domínios da educação e da saúde. -------------------------------------  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2020 - Diário da República n.º 156/2020, Série I de 2020-

08-12, PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Procede à reprogramação da participação de 

Portugal na Expo 2020 Dubai. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Lei n.º 34/2020 - Diário da República n.º 157/2020, Série I de 2020-08-13, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Regime de apoio à retoma e dinamização da atividade dos feirantes e empresas de 

diversões itinerantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140013516/details/maximized?serie=I&day=2020-08-11&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883356/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140013518/details/maximized?serie=I&day=2020-08-11&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139472785/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139472785/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140013519/details/maximized?serie=I&day=2020-08-11&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139052179/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139052179/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140013520/details/maximized?serie=I&day=2020-08-11&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139348415/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139348415/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140013522/details/maximized?serie=I&day=2020-08-11&date=2020-08-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?20L0876
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140013523/details/maximized?serie=I&day=2020-08-11&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140087202/details/maximized?serie=I&day=2020-08-12&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140087203/details/maximized?serie=I&day=2020-08-12&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75177807/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140087205/details/maximized?serie=I&day=2020-08-12&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140087206/details/maximized?serie=I&day=2020-08-12&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140087208/details/maximized?serie=I&day=2020-08-12&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140087208/details/maximized?serie=I&day=2020-08-12&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140210517/details/maximized?serie=I&day=2020-08-13&date=2020-08-01
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Lei n.º 35/2020 - Diário da República n.º 157/2020, Série I de 2020-08-13, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Altera as regras sobre endividamento das autarquias locais para os anos de 2020 e 2021 

e prorroga o prazo do regime excecional de medidas aplicáveis às autarquias locais, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19, procedendo à segunda alteração às Leis n.os 4-B/2020, de 6 de abril, 

e 6/2020, de 10 de abril. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resolução da Assembleia da República n.º 73/2020 - Diário da República n.º 157/2020, Série I de 

2020-08-13, ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, Recomenda ao Governo que adote medidas excecionais 

relativas ao pagamento de creches e jardins de infância, no contexto do combate à crise provocada 

pela COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portaria n.º 195/2020 - Diário da República n.º 157/2020, Série I de 2020-08-13, FINANÇAS, 

Regulamenta os requisitos de criação do código de barras bidimensional (código QR) e do código 

único do documento (ATCUD), a que se refere o n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 

de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portaria n.º 195-A/2020 - Diário da República n.º 157/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-08-13, 

AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA, Altera a Portaria n.º 41/2020, de 13 de fevereiro, adequando o 

período de transição do regime remuneratório garantido, aplicável aos centros eletroprodutores que 

utilizam resíduos urbanos como fonte de produção de eletricidade. ---------------------------------------------  

Decreto Regulamentar n.º 3/2020 - Diário da República n.º 158/2020, Série I de 2020-08-14, 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Altera as condições de organização e funcionamento 

das estruturas de atendimento, das respostas de acolhimento de emergência e das casas de abrigo 

que integram a rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica. -------------------------------------  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2020 - Diário da República n.º 158/2020, Série I de 2020-

08-14, PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Prorroga até maio de 2021 o Programa Da 

Habitação ao Habitat aprovado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2018, de 7 de maio. ---  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2020 - Diário da República n.º 158/2020, Série I de 2020-

08-14, PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS Aprova o Plano Nacional do Hidrogénio. -------------  

DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 158/2020, 1º Suplemento, Série I DE 2020-08-14, Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 63-A/2020 - Diário da República n.º 158/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-08-14, 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, prorroga a declaração da situação de contingência e 

alerta, no âmbito da pandemia da doença Covid-19. -----------------------------------------------------------------  

Decreto-Lei n.º 58-A/2020 - Diário da República n.º 158/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-08-14, 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Clarifica as medidas excecionais e temporárias no 

âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. ----------------------------------------------------------  

Decreto-Lei n.º 58-B/2020 - Diário da República n.º 158/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-08-14, 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 

pandemia da doença COVID-19. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Lei n.º 37/2020 - Diário da República n.º 159/2020, Série I de 2020-08-17, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 27/2020, de 17 de 

junho, que altera a orgânica das comissões de coordenação e desenvolvimento regional. ----------------  

Decreto-Lei n.º 59/2020 - Diário da República n.º 159/2020, Série I de 2020-08-17, PRESIDÊNCIA DO 

CONSELHO DE MINISTROS, Alarga o regime jurídico de aprovação, atribuição de matrícula, alteração 

de características e inspeção de veículos participantes em competição desportiva aos veículos 

históricos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Decreto-Lei n.º 60/2020 - Diário da República n.º 159/2020, Série I de 2020-08-17, PRESIDÊNCIA DO 

CONSELHO DE MINISTROS, Estabelece o mecanismo de emissão de garantias de origem para gases 

de baixo teor de carbono e para gases de origem renovável, atualizando as metas de energia de 

fontes renováveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Portaria n.º 197/2020 - Diário da República n.º 159/2020, Série I de 2020-08-17, CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR, Regulamenta os planos de regularização de dívidas de propinas. --  

Lei n.º 38/2020 - Diário da República n.º 160/2020, Série I de 2020-08-18, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Medidas excecionais e temporárias para salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e 

estudantes do ensino superior público. ----------------------------------------------------------------------------------  

Lei n.º 39/2020 - Diário da República n.º 160/2020, Série I de 2020-08-18, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Altera o regime sancionatório aplicável aos crimes contra animais de companhia, 

procedendo à quinquagésima alteração ao Código Penal, à trigésima sétima alteração ao Código de 

Processo Penal e à terceira alteração à Lei n.º 92/95, de 12 de setembro. -------------------------------------  

Lei n.º 40/2020 - Diário da República n.º 160/2020, Série I de 2020-08-18, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Reforça o quadro sancionatório e processual em matéria de crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual de menores e estabelece deveres de informação e de bloqueio de sítios 

contendo pornografia de menores, concluindo a transposição da Diretiva 2011/93/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, alterando o Código Penal e o Decreto-Lei n.º 

7/2004, de 7 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lei n.º 41/2020 - Diário da República n.º 160/2020, Série I de 2020-08-18, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Terceira alteração à Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, Lei de Enquadramento 

Orçamental, e primeira alteração à Lei n.º 2/2018, de 29 de janeiro. --------------------------------------------  

Lei n.º 42/2020 - Diário da República n.º 160/2020, Série I de 2020-08-18, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 19/2020, de 30 de 

abril, que estabelece um regime temporário e excecional de apoio às associações humanitárias de 

bombeiros, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. ---------------------------------------------------------  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2020 - Diário da República n.º 160/2020, Série I de 2020-

08-18, PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Aprova o Programa Nacional de Apoio ao 

Investimento da Diáspora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portaria n.º 199/2020 - Diário da República n.º 160/2020, Série I de 2020-08-18, AMBIENTE E AÇÃO 

CLIMÁTICA E AGRICULTURA, Estabelece as condições de funcionamento do Portal Nacional dos 

Animais Utilizados em Circos (PNAUC) e as regras de declaração de animais utilizados em circo. --------  

Lei n.º 44/2020 - Diário da República n.º 161/2020, Série I de 2020-08-19, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de março, que cria o sistema de 

acesso aos serviços mínimos bancários. ----------------------------------------------------------------------------------  

Portaria n.º 200/2020 - Diário da República n.º 161/2020, Série I de 2020-08-19, TRABALHO, 

SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL, Cria e regulamenta o Programa de Acessibilidades aos 

Serviços Públicos e na Via Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Portaria n.º 201/2020 - Diário da República n.º 161/2020, Série I de 2020-08-19, MAR, Alteração do 

Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, 

Lotas e Abrigos, do Programa Operacional (PO) Mar 2020, para Portugal Continental, aprovado em 

anexo à Portaria n.º 57/2016, de 28 de março. ------------------------------------------------------------------------  

Portaria n.º 201-A/2020 - Diário da República n.º 161/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-08-19, 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL, Cria o Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais - 3.ª Geração, adiante designado por PARES 3.0, e aprova o respetivo 

Regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lei n.º 45/2020 - Diário da República n.º 162/2020, Série I de 2020-08-20, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Altera o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda nos 

contratos de arrendamento não habitacional, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

procedendo à segunda alteração à Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. -----------------------------------------------  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2020 - Diário da República n.º 162/2020, 2º 

Suplemento, Série I de 2020-08-20, PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Delega 
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competências no membro do Governo responsável pela área da saúde para a prática de vários atos e 

autoriza a realização de despesa relativa à aquisição de vacinas contra a COVID-19, no âmbito do 

procedimento europeu centralizado. -------------------------------------------------------------------------------------  

Portaria n.º 203/2020 - Diário da República n.º 163/2020, Série I de 2020-08-21, AMBIENTE E AÇÃO 

CLIMÁTICA, Altera a Portaria n.º 102/2015, de 7 de abril, que estabelece os critérios de atribuição da 

autorização para a instalação do sobre-equipamento de centros eletroprodutores eólicos. ---------------  

Lei Orgânica n.º 1-A/2020 - Diário da República n.º 163/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-08-21, 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, Nona alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que regula a 

eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais. ---------------------------------------------------------------  

Lei n.º 47/2020 - Diário da República n.º 164/2020, Série I de 2020-08-24, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Transpõe os artigos 2.º e 3.º da Diretiva (UE) 2017/2455 do Conselho, de 5 de dezembro 

de 2017, e a Diretiva (UE) 2019/1995 do Conselho, de 21 de novembro de 2019, alterando o Código 

do IVA, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e legislação complementar relativa a este 

imposto, no âmbito do tratamento do comércio eletrónico. -------------------------------------------------------  

Lei n.º 48/2020 - Diário da República n.º 164/2020, Série I de 2020-08-24, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Altera o Código do IRS e a Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro. ---------------------------------  

Lei n.º 49/2020 - Diário da República n.º 164/2020, Série I de 2020-08-24, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor 

acrescentado no comércio intracomunitário, transpondo as Diretivas (UE) 2018/1910 do Conselho, 

de 4 de dezembro de 2018, e 2019/475 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2019, e alterando o 

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e 

o Código dos Impostos Especiais de Consumo. -------------------------------------------------------------------------  

Lei n.º 51/2020 - Diário da República n.º 165/2020, Série I de 2020-08-25, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Quarta alteração à Lei n.º 17/2003, de 4 de junho (iniciativa legislativa de cidadãos). ------  

Lei n.º 52/2020 - Diário da República n.º 165/2020, Série I de 2020-08-25, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Promove o escoamento de pescado proveniente da pesca local e costeira e prevê a 

criação de um regime simplificado para aquisição e fornecimento de pescado de baixo valor em lota.    
UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA ---------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM  –  CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – SITUAÇÃO DA UNIDADE DE 
LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALJEZUR: - Foi apresentado o email registado no sistema 
informático MGD sob o número 7991, em 17 de julho do corrente ano, da Casa da Criança do Rogil, 
informa sobre a situação da ULDM de Aljezur e as medidas que estão a ser tomadas para resolução 
dos problemas financeiros e de recursos humanos da referida Instituição.  ------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

UM PONTO QUATRO PONTO DOIS  –  CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE 
PROTEÇÃO E DESINFEÇÃO - COVID 19 – ENVIO DE FATURAS: - Foi apresentado ofício registado no 
sistema informático MGD sob o número 9627, em 18 de agosto do corrente ano, da Casa da Criança 
do Rogil, enviando em anexo faturas relacionadas com a aquisição de artigos de proteção e 
desinfeção, para utilização da ULDM e nas creches.  -----------------------------------------------------------------  
No âmbito das Medidas extraordinárias - Covid-19, aprovadas em reunião do executivo datadas de 
28 de abril do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no 
valor de quatro mil setecentos e sessenta euros, à Casa da Criança do Rogil, conforme solicitado. ------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 
ENVIO DA ATA Nº. 8, PARTE I E PARTE II, DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, 
REALIZADA NO DIA 3 DE JULHO DE 2020: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 8890, em 06 de agosto do corrente ano, da AMAL – Comunidade Intermunicipal 
do Algarve, enviando a ata números 8/2020, parte I e parte II, referente à reunião do Conselho 
Intermunicipal da AMAL, realizada no dia 03 de julho do corrente ano. -----------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 
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ENVIO DA ATA Nº. 9, DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 27 DE 
JULHO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 9037, em 10 
de agosto do corrente ano, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviando a ata 
números 9/2020, referente à reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no dia 27 de 
julho do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 
PART 2020 - COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL: - Foi apresentado o email registado no sistema 
informático MGD sob o número 9144, em 12 de agosto do corrente ano, da AMAL – Comunidade 
Intermunicipal do Algarve, solicita número de compromisso relativo à comparticipação municipal, no 
âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifário (PART), para o ano de 2020, no valor de sete mil 
quinhentos e nove euros e catorze cêntimos, conforme proposta número 4 aprovada na reunião de 
10 de janeiro do corrente ano, do Conselho Intermunicipal. -------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS  –  AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 
PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA DO ALGARVE – SOLICITAÇÃO DE NÚMERO DE 
COMPROMISSO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 
9145, em 12 de agosto do corrente ano, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviando 
proposta número 38, aprovada na reunião do Conselho Intermunicipal realizada em 3 de julho do 
corrente ano, bem como a ata da referida reunião, relativamente ao Plano de recuperação 
económica do Algarve (Estratégia Regional de combate aos efeitos provocados pela pandemia 
COVID-19 na economia do Algarve e consultoria em instrumentos de financiamento e de 
revitalização económica).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Hélder Cabrita, concordar 
com a fixação da contribuição financeira, no valor de seis mil euros, do Município para a AMAL. ------- 
Declaração de voto do Senhor Vereador Hélder Cabrita -----------------------------------------------------------  
O Vereador Hélder Cabrita eleito pelo PSD votou contra por entender que no contexto da pandemia 
as ajudas devem ser direcionadas aos operadores económicos, empresários e trabalhadores afetados 
pela pandemia e não direcionados para estudos que já existem diversas versões. ---------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE – MAMAMARATONA 
20 – EDIÇÃO VIRTUAL – PEDIDO DE COLABORAÇÃO: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 
o presente assunto da ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO –  SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO – MEDIDAS 
EXCECIONAIS, EM CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA EPIDEMIOLÓGICA DO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID 19) - PROMOÇÃO TURÍSTICA: - Foi apresentado o email registado no sistema MGD sob o 
número 9072, em 11 de agosto do corrente ano, da Secretária de Estado do Turismo, informa sobre 
as medidas excecionais, em consequência da pandemia epidemiológica do novo coronavírus 
(Covid19), no âmbito da Promoção Turística. ---------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE –  ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA – CESSÃO DE CRÉDITOS DETIDOS A FAVOR DA BANCA FARMAFACTORING SPA – 
SUCURSAL EM PORTUGAL – COMUNICAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITOS EXISTENTES E FUTUROS: - Foi 
apresentado o oficio registado no sistema informático MGD sob o número 99182, em 12 de agosto 
do corrente ano, da  Algar – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, Sa, informa que na 
sequencia da celebração do contrato de Cessão de créditos entre a ALGAR e a Banca Farmafactoring 
S.p.A – Sucursal em Portugal(Cessionário) todos os pagamentos de valores em divida relativamente a 
faturas emitidas e as que serão emitidas no futuro, deverão ser efetuados ao Cessionário. ---------------   
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO DE APOIO POR 
PERDA DE RECEITA CORRENTE: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE –  ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALJEZUR – PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE PROTOCOLO: - Foi apresentado o email registado no 
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sistema MGD sob o número 9492, em 20 de agosto do corrente ano,  da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, solicitando a atualização do  valor mensal, para aumento do efetivo 
operacional para 35 elementos para constituição da força mínima de intervenção, no âmbito do 
protocolo celebrado em 3 de março de 2008, entre o Município de Aljezur e a Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur. -----------------------------------------------------------------------------------------   
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Hélder Cabrita, aprovar a 
alteração ao protocolo, cuja minuta depois de rubricada fica anexa à presente ata e 
consequentemente revogar o anterior protocolo, com efeitos a 1 de setembro do corrente ano. -------  
Declaração de voto do Senhor Vereador Hélder Cabrita- ----------------------------------------------------------  
O Vereador Hélder Cabrita eleito pelo PSD reconhece a importância dos Bombeiros de Aljezur e a 
forma dedicada e profissional como servem a nossa população e nesse sentido tem a perfeita noção 
das carências permanentes de meios humanos e materiais não só para os bombeiros bem como para 
toda a área da saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No entanto, vivemos uma situação de exceção devido à pandemia em que a incerteza quanto ao 
futuro é elevada, pelo que não considera este o momento apropriado para o município incorrer num 
incremento de encargos considerando os inúmeros compromissos em diversas áreas bem como os 
eventuais situações imprevistas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Por outro lado, o Vereador salienta ainda que não sendo fundamental para suportar uma decisão 
desta natureza, seria importante que o estudo apresentado incluísse uma evolução das ocorrências 
na última década bem como a comparação com os restantes municípios do Algarve e o seu 
enquadramento nos meios distritais. -------------------------------------------------------------------------------------  
O Vereador destaca ainda que a Equipa Permanente já existente tem o apoio do Estado Central, que 
existe um processo de delegação de competências em curso e que estando Município de Aljezur 
integrado na AMAL, o Vereador sugere que seria de tentar obter enquadramento operacional e 
financiamento adicional junto das entidades que superintendem estas matérias, antes deste 
processo avançar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por último, o Vereador sugere que o acordo agora firmado inclua uma forma de atualização de 
valores que permita acompanhar o aumento de encargos derivados dos aumentos salariais e outros 
devidamente explicados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA ------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE – RELATÓRIO 
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 8763, em 04 de agosto do corrente ano, da Freguesia de Odeceixe, enviando o 
relatório mensal, referente ao mês de julho, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 
Município e aquela Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos – Serviço de Gestão Financeira e do parecer do respetivo Chefe de Divisão que incidiu 
sobre a mesma, no movimento MGD. ------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO REFERENTE 
AO MÊS DE JUNHO DE 2020: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 
número 7620, em 08 de julho do corrente ano, da Freguesia de Rogil, enviando o relatório mensal, 
referente ao mês de junho, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 
Freguesia.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número 6039, datada de 31 de julho, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Gestão Financeira e do parecer do 
respetivo Chefe de Divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD. ---------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO REFERENTE 
AO MÊS DE JULHO DE 2020: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 
número 8827, em 05 de agosto do corrente ano, da Freguesia de Rogil, enviando o relatório mensal, 
referente ao mês de julho, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 
Freguesia.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos – Serviço de Gestão Financeira e do parecer do respetivo Chefe de Divisão que incidiu 
sobre a mesma, no movimento MGD. ------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO QUATRO – FREGUESIA DE BORDEIRA – RELATÓRIO 
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 7647, em 08 de julho do corrente ano, da Freguesia de Bordeira, enviando o 
relatório mensal, referente ao mês de junho, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 
Município e aquela Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número 6053, datada de 03 de agosto, 
da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Gestão Financeira e do parecer do 
respetivo Chefe de Divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD. ---------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO CINCO – FREGUESIA DE BORDEIRA – RELATÓRIO 
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 8919, em 08 de julho do corrente ano, da Freguesia de Bordeira, enviando o 
relatório mensal, referente ao mês de julho, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 
Município e aquela Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos – Serviço de Gestão Financeira e do parecer do respetivo Chefe de Divisão que incidiu 
sobre a mesma, no movimento MGD. ------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO SEIS – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO REFERENTE 
AO MÊS DE JUNHO DE 2020: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 
número 7935, em 16 de julho do corrente ano, da Freguesia de Aljezur, enviando o relatório mensal, 
referente ao mês de junho, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 
Freguesia.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número 6034, datada de 31 de julho, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Gestão Financeira e do parecer do 
respetivo Chefe de Divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD. ---------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE 
FREGUESIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO UM – FREGUESIA DE ROGIL – ENVIO DE RELATÓRIO 
TRIMESTRAL, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020: - Foi apresentado o email registado no 
sistema informático MGD sob o número 7619, em 08 de julho do corrente ano, da Freguesia de Rogil, 
enviando o oficio número 45/2020, de 06 de julho do corrente ano, em que solicita a transferência 
dos valores de cento e noventa e nove euros e quarenta e dois cêntimos, referente ao domínio 
“Manutenção e Conservação do Mercado Municipal” e dois mi8l quinhentos e setenta e quatro 
euros, no domínio “Conservação dos Caminhos Municipais”, e envia o relatório referente ao segundo 
trimestre de dois mil e vinte, no âmbito do Contrato de Delegação de Competências celebrado entre 
o Município e aquela Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número 6018, datada de 31 de julho do 
corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Gestão Financeira e do 
parecer do respetivo Chefe de Divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD e deliberou, 
por unanimidade, transferir a verba no montante de dois mil setecentos e setenta e três euros e 
quarenta e dois cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE BORDEIRA – ENVIO DE 
RELATÓRIO TRIMESTRAL, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020: - Foi apresentado o email 
registado no sistema informático MGD sob o número 7741, em 10 de julho do corrente ano, da 
Freguesia de Bordeira, enviando o oficio número 18/2020, de 10 de julho do corrente ano, em que 
solicita a transferência do valor de cinco mil novecentos e noventa euros e oitenta cêntimos, 
referente ao domínio “Conservação de Caminhos sitos na área Territorial da freguesia” e envia o 
relatório referente ao segundo trimestre de dois mil e vinte, no âmbito do Contrato de Delegação de 
Competências celebrado entre o Município e aquela Freguesia. --------------------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número 6027, datada de 31 de julho do 
corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Gestão Financeira e do 
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parecer do respetivo Chefe de Divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD e deliberou, 
por unanimidade, transferir a verba no montante de cinco mil novecentos e noventa euros e oitenta 
cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ODECEIXE – ENVIO DE 
RELATÓRIO TRIMESTRAL, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020: - Foi apresentado o email 
registado no sistema informático MGD sob o número 7300, em 01 de julho do corrente ano, da 
Freguesia de Odeceixe, enviando o relatório trimestral e respetivas folhas de obra, referente ao 
período de abril a junho de 2020, no âmbito do Contrato de Delegação de Competências celebrado 
entre o Município e aquela Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número 6008, datada de 31 de julho do 
corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Gestão Financeira e do 
parecer do respetivo Chefe de Divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD e deliberou, 
por unanimidade, transferir a verba no montante de mil duzentos e oitenta e dois euros e noventa e 
dois cêntimos, referente ao domínio “Conservação de Caminhos sitos na área Territorial da 
freguesia”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO QUATRO – FREGUESIA DE ALJEZUR – ENVIO DE 
RELATÓRIO TRIMESTRAL, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020: - Foi apresentado o email 
registado no sistema informático MGD sob o número 7931, em 16 de julho do corrente ano, da 
Freguesia de Aljezur, enviando folha de obra e relatório trimestral, ao abrigo do Contrato de 
Delegação de Competências,  celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número 6030, de 31 de julho do 
corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Gestão Financeira e do 
parecer do respetivo Chefe de Divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD, não havendo 
lugar ao reembolso de qualquer importância, ao abrigo do Contrato de Delegação de Competências 
celebrado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020: - Foi 
presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 25 de agosto de 2020, do qual a Câmara tomou 
conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo de dois milhões seiscentos e 
dezoito mil novecentos e vinte e sete euros e um cêntimo e, em Operações não Orçamentais, um 
saldo de quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e sete euros e dezoito cêntimos. ------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE ------  
UM – OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – POLIS LITORAL SUDOESTE – EMPREITADA DE QUALIFICAÇÃO E ACESSIBILIDADE 
PEDONAL – PRAIA DE ODECEIXE – TRABALHOS A MAIS – PAVIMENTO BETUMINOSO: - A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de trabalhos. -----------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – JAN DIRK NEUMANN E CLARA GIL GUILLON – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO MISTO, SITO EM MARIA SERRÃO – ALJEZUR: - No seguimento da 
deliberação de Câmara tomada em 24 de março do corrente ano, em que foi deliberado manifestar a 
intenção de indeferir o pedido de constituição de compropriedade, referente ao prédio Misto, sito 
em Maria Serrão, freguesia e concelho de Aljezur, com uma área total de 36.500 m2, composto de 
cultura arvense, vinha, sobreiros e edifício de rés-do-chão, destinado a habitação, ramada e palheiro 
com uma área de construção de 101,87 m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 18 da 
Secção AG e na matriz predial urbana sob o artigo número 9022 (anterior 1914), da freguesia e 
concelho de Aljezur, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número seis mil 
quinhentos e dois e o prédio rústico, sito em Maria Serrão, freguesia e concelho de Aljezur, com a 
área total de 8.750 m2, composto de sobreiros e cultura arvense e montado de sobro, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo 16 da Secção AG, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número seis mil quinhentos e cinco, nos termos do número 1 do artigo 54º. da Lei 
número 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação, foi apresentada a exposição, em sede de 
audiência prévia de, Helena Furtado Glória, na qualidade de advogada de Jan Dirk Neumann e Clara 
Gil Guillon, promitentes compradores dos mencionados prédios. ------------------------------------------------   
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Face ao parecer da MMG – Sociedades de Advogados, Drª. Filipa Gonçalves, rececionado em 11 de 
agosto do corrente, 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 Misto, sito em Maria Serrão, freguesia e concelho de 
Aljezur, com uma área total de 36.500 m2, composto de cultura arvense, vinha, sobreiros e edifício 
de rés-do-chão, destinado a habitação, ramada e palheiro com uma área de construção de 101,87 
m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 18 da Secção AG e na matriz predial urbana sob o 
artigo número 9022 (anterior 1914), da freguesia e concelho de Aljezur, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número seis mil quinhentos e dois e o prédio rústico, sito em 
Maria Serrão, freguesia e concelho de Aljezur, com a área total de 8.750 m2, composto de sobreiros 
e cultura arvense e montado de sobro, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 16 da Secção 
AG, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número seis mil quinhentos e 
cinco, 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 64/2003, de 
23 de agosto, visa salvaguardar, ficando na proporção de metade para cada um dos promitentes 
compradores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PEDRO SOARES DA ROSA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO 
DE HABITAÇÃO EM VALE DA TELHA – SETOR F 24 – ALJEZUR: - No seguimento da deliberação 
tomada em reunião de 26 de dezembro de 2019, em que foi deliberado manifestar a intensão de 
indeferir a pretensão do requerente fundamentada no teor constante na informação número 
duzentos e cinquenta e sete/FR/dois mil e dezanove, datada de onze de dezembro do corrente ano, 
do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e, do parecer desfavorável do ICNF(número 
5072/2019/DRCNF-Alg/DTCNB/DOT), e decorrido o prazo do direito de audiência do interessado sem 
que o mesmo se tenha pronunciado, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a 
pretensão do requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, 

DESPORTO E TEMPOS LIVRES ----------------------------------------------------------------------------------------------   

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO --------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – QUADRATURA OVAL – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, SA – ATRIBUIÇÃO 
DO LOTE 4/5 DA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – RATIFICAÇÃO DA ATA DE NEGOCIAÇÃO: - No 
âmbito do teor constante na informação número 6562, datada de 14 de agosto do corrente ano, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
homologar a ata de negociação para atribuição de Lote na Zona Industrial da Feiteirinha e atribuir à 
empresa, Quadratura Oval – Gestão e Administração de Bens, SA, o Lote número 4/5, da Primeira 
Fase, com a área de sete mil e setenta e nove metros quadrados, pelo valor de um euro, por metro 
quadrado, para a atividade de produção de estruturas e edificações LSF Light Steel Frame, aço 
normal e caixilharia de alumínio, marca de casa modulares 5DHOME incorporando LSF, da Zona 
Industrial da Feiteirinha, em conformidade com as condições negociadas entre os representantes da 
empresa e a Comissão de Negociação, vertidas na ata de negociação, não participando na votação o 
Senhor Presidente da Câmara, por fazer parte da Comissão de Negociação, cuja ata depois de 
rubricada, fica apensa à presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – RED EXPORTS – ALUMÍNIOS E PVC, LDA. – INCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA 
REALIZAÇÃO DO CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO LOTE 18 DA ZONA INDUSTRIAL 
DE FEITEIRINHA: - No âmbito da informação número 5983, datada de 30 de julho do corrente ano, da 
Divisão Administrativa e de Recursos – Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade,  manifestar a intenção de declarar a caducidade da atribuição do lote nº 18 , na ZIF de 
acordo com o nº 3  do artigo 10º. das Normas da ZIF – Zona Industrial da Feiteirinha. ----------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos interessados que poderão pronunciar-se por 
escrito, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo.   
DOIS – EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – PART – PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO DO TARIFÁRIO NO ALGARVE - 
PASSES ESCOLARES 2020-2021: -- Pela Senhora Vereadora Fátima Neto, foi apresentada a proposta 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Passes Escolares dos alunos do ensino secundário do concelho de Aljezur – ano letivo 2020/2021 
Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município de Aljezur tem vindo, ao longo dos anos, a introduzir sustentadamente, diversas 
medidas de apoio às famílias, nomeadamente com filhos em idade escolar; ----------------------------------  
A Educação e a Ação Social são duas áreas complementares entre si e centrais na política de apoio às 
famílias do concelho;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A autarquia tem por competência legal a comparticipação em 50% do custo dos passes escolares aos 
alunos do ensino secundário; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
No ano letivo 2019/2020 o município suportou 100% do custo do passe escolar aos alunos que 
frequentaram o ensino secundário, por deliberação da Câmara de 14 de agosto de 2019, medida que 
se revelou de grande importância para as famílias e para os alunos; ---------------------------------------------  
Considerando ainda os condicionalismos que se colocam e ainda irão colocar, na deslocação dos 
alunos do concelho para as escolas secundárias de concelhos limítrofes, face à atual situação de 
incerteza, em virtude da situação epidemiológica por COVID-19; -------------------------------------------------  
Proponho que se mantenha a comparticipação do município na totalidade do custo do passe escolar 
aos alunos, que frequentam o décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano, do ensino secundário 
ou equivalente, no ano letivo 2020-2021.” ------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta. --------------------------------------------  
Declaração de voto do Senhor Vereador Hélder Cabrita -----------------------------------------------------------  
O Vereador Hélder Cabrita, eleito pelo PSD considera que a gratuitidade dos passes escolares para 
todos os alunos independentemente do nível de rendimentos do seu agregado familiar, apenas faz 
sentido na situação de exceção que se vive derivada da pandemia. ----------------------------------------------  
TRÊS – ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE 
ALJEZUR - CANDIDATURA 2020 – ATIVIDADES A REALIZAR: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 
retirar o presente assunto da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------   
TRÊS PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE 
ALJEZUR - TRANSFERÊNCIA MENSAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO – MÊS DE JUNHO – RATIFICAÇÃO: 
- Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 6614, em 17 de junho 
do corrente ano, enviando em anexo o oficio número 39/2020, datado de 17 de junho do corrente 
ano, da Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, solicitando a 
transferência mensal, no valor de dois mil seiscentos e cinquenta euros, referente ao mês de junho, 
no âmbito do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e aquela Associação, em 30 de outubro 
de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 
produzido na aplicação informática MGD, movimento 19, o qual autorizou a transferência no valor de 
dois mil seiscentos e cinquenta euros, referente ao mês de junho.  -----------------------------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE 
ALJEZUR - TRANSFERÊNCIA MENSAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO – JULHO DE 2020: - Foi 
apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 8745, em 04 de agosto do 
corrente ano, enviando em anexo o oficio número 46/2020, datado de 03 de agosto do corrente ano, 
da Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, solicitando a 
transferência mensal, no valor de dois mil seiscentos e cinquenta euros, referente ao mês de julho, 
no âmbito do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e aquela Associação, em 30 de outubro 
de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Associação de Defesa do Património 
Histórico e Arqueológico de Aljezur, o valor de dois mil seiscentos e cinquenta euros, referente ao 
mês de julho, no âmbito do Protocolo.  -----------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO QUATRO – TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE ALJEZUR – PROGRAMA 
“ENTRELAÇAR” - TRANSFERÊNCIA MENSAL – JULHO DE 2020: - Foi apresentado o email registado no 
sistema informático MGD sob o número 8715, em 03 de agosto do corrente ano, da Tertúlia – 
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Associação Sócio - Cultural de Aljezur, solicitando a transferência mensal, referente ao mês de julho, 
no âmbito do “Programa Entrelaçar”.   -----------------------------------------------------------------------------------  
Tendo o senhor Presidente da Câmara, no âmbito das medidas excecionais de apoio ao Covid-19, 
autorizado a transferência da verba no valor de dois mil duzentos e cinquenta euros, referente ao 
mês de abril, para a Tertúlia - Associação Sócio-Cultural de Aljezur, conforme previsto no protocolo 
em vigor com aquela associação cultural a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido 
despacho produzido na aplicação informática MGD, movimento 8. -----------------------------------------------  
TRÊS PONTO CINCO – TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE ALJEZUR – PROGRAMA 
“ENTRELAÇAR” - ATA DA REUNIÃO DE PARCEIROS, REALIZADA NO DIA 3 DE AGOSTO DE 2020: - A 
Câmara tomou conhecimento da Ata da reunião de parceiros do Programa Entrelaçar, registado no 
sistema informático MGD sob o número 6708, em 19 de agosto do corrente ano e deliberou, por 
unanimidade, dar continuidade ao programa, mantendo assim o protocolo em vigor, com efeitos a 
vinte e cinco de junho último. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
TRÊS PONTO SEIS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR – PROTOCOLO MUSEU DE ARTE 
SACRA - VERBA MENSAL – JUNHO DE 2020: - Foi apresentado o ofício registado no sistema 
informático MGD sob o número 7799, em 13 de julho do corrente ano, da Santa Casa da Misericórdia 
de Aljezur, solicitando a transferência referente ao mês de junho, no valor de trezentos euros, para 
fazer face a despesas com a abertura do Museu de Arte Sacra, no âmbito do Protocolo celebrado 
entre a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, em 12 de dezembro de 2008. ----  
No âmbito da informação número 6261, datada de 06 de agosto do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Turismo e Cultura, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, autorizar a transferência no valor de trezentos euros, referente ao mês de junho do 
corrente ano e de acordo com o Protocolo em vigor.--------------------------------------------------------------- 
TRÊS PONTO SETE – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR – PROTOCOLO MUSEU DE ARTE 
SACRA - VERBA MENSAL – JULHO DE 2020: - Foi apresentado o ofício registado no sistema 
informático MGD sob o número 9052, em 10 de agosto do corrente ano, da Santa Casa da 
Misericórdia de Aljezur, solicitando a transferência referente ao mês de julho, no valor de trezentos 
euros, para fazer face a despesas com a abertura do Museu de Arte Sacra, no âmbito do Protocolo 
celebrado entre a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, em 12 de dezembro 
de 2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito da informação número 6526, datada de 13 de agosto do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Economia, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, autorizar a transferência no valor de trezentos euros, referente ao mês de julho do 
corrente ano e de acordo com o Protocolo em vigor. ----------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO OITO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR - 
PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – COVID 19: - Foi apresentado o email registado no sistema 
informático MGD sob o número 9120, em 11 de agosto do corrente ano, da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, em que solicitam um apoio financeiro, no valor de quatro mil 
trezentos e vinte e oito euros e trinta cêntimos, 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 28 de abril do corrente ano, atribuir o apoio extraordinário no valor de 
quatro mil trezentos e vinte e oito euros e trinta cêntimos, à Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Aljezur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO NOVE – MÃOZORRA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL - CANDIDATURA - APOIO AO 
ASSOCIATIVISMO - RATIFICAÇÃO DE DECISÃO: - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão do Senhor Presidente da Câmara e comunicar por escrito à Associação, de não apoiar a 
candidatura da Associação Mãozorra, no âmbito do Regulamento para Atribuição de Apoios ao 
Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho Aljezur. -----------------------------  
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.---------------------------------------------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi 
encerrada a reunião, eram treze 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. --------------------------------------------------------------------------------------------  

     
 

O Presidente, 
 

________________________________ 
– José Manuel Lucas Gonçalves – 

 
O Secretário, 

 
________________________________ 

– José da Silva Gregório – 

 


