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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 09:30 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 Atas das reuniões, ordinária de 09 de dezembro e extraordinária de 15 de dezembro;--------------  
1.2 Informações do Senhor Presidente da Câmara; -------------------------------------------------------------------  
1.3 Legislação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.1 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Contribuição financeira anual suplementar – 
Ano de 2021; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.2 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Envio da ata da reunião do Conselho 
Intermunicipal, realizada no dia 06 de novembro; --------------------------------------------------------------------  
1.4.3 Associação Nacional de Municípios Portugueses – Isenção de IVA na aquisição de bens 
necessários para o combate à Covid 19 – Prorrogação da medida até 30 de abril de 2021; ----------------  
1.4.4 Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural – Transferência de competências para os 
Municípios no domínio da cultura; ----------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.5 Casa da Criança do Rogil – Justificação e pedido de correção – Faturas; ---------------------------------  
1.5 ÁGUAS E SANEAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.1 Carlos Emílio Santillan Blanco – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – 
Setor I – 93 – Meses de julho, agosto, setembro e outubro; --------------------------------------------------------  
1.5.2 Carlos Emílio Santillan Blanco – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – 
Setor I – 93 – Mês de novembro – Ratificação; -------------------------------------------------------------------------  
1.5.3 Pedro Augusto de Carvalho Macedo – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da 
Telha – Setor F – 48 – Ratificação; -----------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.4 Andrea Schondelmaier – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – Setor I 
– 15 – Ratificação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.5 Patrick Jean Claude Guidé – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – 
Setor G – 159; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.6 Rory Shaun Dixon – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – Setor B – 
60; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.7 Gidon Dormann – Rotura no sistema de abastecimento de água – Montes Galegos – Aljezur. ----     
2. GESTÃO FINANCEIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria;  -----------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE ------  
1. OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Reparação e Repavimentação da EM 1003/Montes Galegos – Aljezur – Liberação de caução; -------  
1.2 Omniworks, Lda. – Atribuição/supressão de número de polícia – Maria Vinagre – Rogil; --------------  
2. OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 João Paulo dos Santos Lourenço e Henrique Miguel Gião Patrocínio – Pedido de certidão de 
compropriedade referente a um prédio sito em Barranco da Vaca – Aljezur; ----------------------------------  
2.2 Nélia Flora da Conceição, Maria Alves da Conceição Rosa e José Joaquim da Conceição Rosa – 
Pedido de certidão de compropriedade referente a um prédio sito em Monte Serrão – Bordeira; ------  
2.3 Vítor Manuel Costa Matias – Pedido de certidão de compropriedade referente a um prédio sito 
em Seiceira – Aljezur - Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------------------  
2.4 Falésia Pitoresca, SA – Projeto de alteração a Loteamento sito em Palmeirinha do Picão – Aljezur;  
2.5 Juliana de Carvalho Fidelis Braga – Legalização de habitação – Setor E 205 – Vale da Telha – 
Aljezur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, 
DESPORTO E TEMPOS LIVRES ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO-------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Análise de pedido de autorização para cultivo de canábis medicinal, num terreno na freguesia de 
Rogil; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Prazo de abertura de espaço concessionado – Pedido de prolongamento – João André Batista 
Viana – Mercado Municipal de Odeceixe; -------------------------------------------------------------------------------  
1.3 Eficiência Energética no Edifício Sede Aljezur – Candidatura – Aprovação do Termo de aceitação; 
1.4 Eficiência Energética das Redes de IP da Urbanização do Vale da Telha – Candidatura – Aprovação 
do termo de aceitação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. CULTURA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Herdeiros de Gil Costa da Luz – Proposta de aquisição de coleção de arte sacra e antiguidades;  ---  
3. ASSOCIATIVISMO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Grupo Desportivo Odeceixense – Agradecimento ao Município de Aljezur; -------------------------------  
3.2 Grupo Desportivo Odeceixense – Pedido de apoio no âmbito da Covid 19 – Mês de novembro; ----  
3.3 Grupo Desportivo Odeceixense – Libertação de verbas protocoladas, pela não realização de 
atividades; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.4 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Comunicação dirigida ao 
Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para aquisição de veículo de 
combate a incêndios urbanos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
3.5 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Pedido de apoio Extraordinário 
para reparação de viaturas; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.6 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Envio do Relatório Trimestral do 
Contrato Programa entre o Município de Aljezur e aquela Associação; ------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

   
Período Antes da Ordem do Dia 

ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO: - Não se verificou qualquer intervenção neste 
ponto da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ordem do Dia 
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS -----------------  
UM – Administração Geral --------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS:-------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM PONTO UM – ATAS DAS REUNIÕES, ORDINÁRIA DE 09 DE DEZEMBRO E 
EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO: - Depois de terem sido lidas, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 09 de dezembro de 2020, e a ata extraordinária 
de 15 de dezembro de 2020.  -----------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ----------------------------------  
UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: Foi apresentada a seguinte legislação, da qual a Câmara tomou 
conhecimento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PORTARIA N.º 293/2020, Diário da República n.º 245/2020, Série I de 2020-12-18, Administração 
Interna e Cultura, Primeira alteração à Portaria n.º 102/2014, de 15 de maio, que estabelece o 
sistema de segurança obrigatório aplicável aos espetáculos e divertimentos em recintos autorizados. 
PORTARIA N.º 289/2020, Diário da República n.º 244/2020, Série I de 2020-12-17, Finanças, Fixa o 
valor médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, a vigorar no ano de 2021.  -----------------------------------------------------------------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 90-A/2020, Diário da República n.º 244/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-17, Assembleia da República, Autorização da renovação do estado 
de emergência.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 66-A/2020, Diário da República n.º 244/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-17, Presidência da República, Renova a declaração do estado de 
emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.  --------------------  
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DECRETO-LEI N.º 102-D/2020, Diário da República n.º 239/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-
10, Presidência do Conselho de Ministros, Aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime 
jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de 
resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. ------------------------  
DECRETO-LEI N.º 102-C/2020, Diário da República n.º 238/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-12-
09, Presidência do Conselho de Ministros, Transpõe a Diretiva UE 2018/645, relativa à qualificação 
inicial e à formação contínua dos motoristas de determinados veículos rodoviários afetos ao 
transporte de mercadorias e de passageiros.  --------------------------------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 102-B/2020, Diário da República n.º 238/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-12-
09, Presidência do Conselho de Ministros, Altera o Código da Estrada e legislação complementar, 
transpondo a Diretiva (UE) 2020/612.  -----------------------------------------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 102-A/2020, Diário da República n.º 238/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-
09, Presidência do Conselho de Ministros, Altera as prescrições mínimas de proteção da segurança e 
da saúde dos trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes biológicos durante o trabalho e 
transpõe as Diretivas (UE) 2019/1833 e 2020/739. -------------------------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 101-D/2020, Diário da República n.º 237/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-
07, Presidência do Conselho de Ministros, Estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a 
melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema de Certificação Energética de Edifícios, 
transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 e parcialmente a Diretiva (UE) 2019/944. ------------------------------  
UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA ---------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ANUAL SUPLEMENTAR – ANO DE 2021: - Foi apresentado o email 
registado no sistema informático MGD sob o número 14415, em 10 de dezembro do corrente ano, 
da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviando a Proposta número 65, sobre a 
contribuição financeira anual Suplementar para ano de 2021, aprovada pelo Conselho 
Intermunicipal, na reunião realizada em 27 de novembro do corrente ano.  -----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a presente proposta e transferir para a AMAL 
– Comunidade Intermunicipal do Algarve, a verba de quinhentos e setenta e quatro euros, referente 
à contribuição financeira anual suplementar do ano de 2021, conforme solicitado.  ------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 
ENVIO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 06 DE 
NOVEMBRO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 14484, 
em 11 de dezembro do corrente ano, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviando a 
ata nº 12 do corrente ano, referente à reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no dia 
06 de novembro de 2020.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 
ISENÇÃO DE IVA NA AQUISIÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS PARA O COMBATE À COVID 19 – 
PRORROGAÇÃO DA MEDIDA ATÉ 30 DE ABRIL DE 2021: - Foi apresentado o email registado no 
sistema informático MGD sob o número 14232, em 04 de dezembro do corrente ano, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, enviando para conhecimento o Despacho n.º 450/2020, datado 
de 27 de novembro, do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, em que determina que 
“A isenção completa de IVA na aquisição de bens necessários para o combate à COVID-19 prevista no 
artigo 2.º da Lei n.º 13/2020, de 7 de maio, deve ser aplicada com efeitos imediatos às operações 
realizadas entre 31 de outubro de 2020 e 30 de abril de 2021”.  --------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA E DO PATRIMÓNIO 
CULTURAL – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS NO DOMÍNIO DA 
CULTURA: - Foi apresentada a carta registada no sistema informático MGD sob o número 13754, em 
24 de novembro do corrente ano, da Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, 
enviando informação sobre a transferência de competências para os Municípios no domínio da 
cultura.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – JUSTIFICAÇÃO E PEDIDO DE 
CORREÇÃO – FATURAS: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 
número 14799, em 17 de dezembro do corrente ano, da Casa da Criança do Rogil, informando que 
na sequência dos pedidos de apoio financeiros atribuídos em Reunião de Câmara de 09 e 15 de 
dezembro do corrente ano, no valor de sete mil duzentos e oitenta e cinco euros e dezoito cêntimos, 
e três mil quinhentos e oitenta e cinco euros, respetivamente, para aquisição de material de 
proteção e de desinfeção no combate ao Covid-19, e atendendo que a Lei nº 13/2020, veio 
consagrar, com efeitos temporários, uma isenção de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) para 
as transmissões de bens e aquisições intracomunitárias de bens, torna-se necessário ajustar os 
valores solicitados, sendo que o valor atribuído em reunião de 09 de dezembro, passará a ser no 
valor de mil novecentos e dez euros, e o valor atribuído em reunião de 15 de dezembro, passará a 
ser no valor de seis mil trezentos e setenta e cinco euros e noventa e três cêntimos. -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, reajustar os valores deliberados nas referidas reuniões, para 
o valor de mil novecentos e dez euros, e o valor de seis mil trezentos e setenta e cinco euros e 
noventa e três cêntimos, respetivamente, verbas estas que deverão ser transferidas para a referida 
Instituição. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – ÁGUAS E SANEAMENTO -------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – CARLOS EMÍLIO SANTILLAN BLANCO – ROTURA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR I – 93 – MESES DE JULHO, AGOSTO, 
SETEMBRO E OUTUBRO: - Foi apresentado o requerimento de Carlos Emilio Santillan Blanco, 
registado no sistema informático MGD sob o número 14445, em 10 de novembro do corrente ano, 
solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao 
consumo de água dos meses de julho, agosto, setembro e outubro do corrente ano, por motivo de 
rotura no sistema privado de abastecimento de água.  --------------------------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 10421, datada de 15 de dezembro do corrente ano, 
da Secção de Águas e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, restituir o montante total de mil quinhentos e setenta e cinco euros e 
noventa e um cêntimos, sendo o valor de mil quatrocentos e vinte e oito euros e oitenta e seis 
cêntimos referente a consumo de água; de IVA, oitenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos e 
resíduos sólidos variável, sessenta e um euros e trinta e um cêntimos, relativamente ao 
processamento dos meses de julho, agosto, setembro e outubro, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º 
e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  -------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – CARLOS EMÍLIO SANTILLAN BLANCO – ROTURA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR I – 93 – MÊS DE NOVEMBRO – RATIFICAÇÃO: 
- Foi apresentado o requerimento de Carlos Emilio Santillan Blanco, registado no sistema informático 
MGD sob o número 14447, em 10 de dezembro do corrente ano, solicitando que lhe seja aplicada a 
tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de água do mês de 
novembro do corrente ano, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  -----  
Face ao teor constante na informação número 10418, datada de 15 de dezembro do corrente ano, 
da Secção de Águas e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 
15 de dezembro do corrente ano, na aplicação informática MGD, o qual autorizou a emissão de nota 
de crédito no montante total de quinhentos e oitenta e seis euros e um cêntimo, sendo o valor de 
quinhentos e vinte e nove euros e vinte cêntimos referente a consumo de água; de IVA, trinta e um 
euros e setenta e cinco cêntimos e resíduos sólidos variável, vinte e cinco euros e seis cêntimos, 
relativamente ao processamento de novembro do corrente ano, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º 
e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. -------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – PEDRO AUGUSTO DE CARVALHO MACEDO – ROTURA NO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR F – 48 – RATIFICAÇÃO: - Foi 
apresentado o requerimento de Pedro Augusto de Carvalho Macedo, registado no sistema 
informático MGD sob o número 13957, em 26 de novembro do corrente ano, solicitando que lhe 
seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de água 
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do mês de novembro do corrente ano, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento 
de água.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 10360, datada de 14 de dezembro do corrente ano, 
da Secção de Águas e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 
15 de dezembro do corrente ano, na aplicação informática MGD, o qual autorizou a emissão de nota 
de crédito no montante total de oitenta e nove euros e vinte e sete cêntimos, sendo o valor de 
setenta euros e sessenta e três cêntimos referente a consumo de água; de IVA, quatro euros e vinte 
e quatro cêntimos e de resíduos sólidos variável, catorze euros e quarenta cêntimos, relativamente 
ao processamento de novembro do corrente ano, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do 
artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ----------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO QUATRO – ANDREA SCHONDELMAIER – ROTURA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR I – 15 – RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado o 
requerimento de Andrea Schondelmaier, registado no sistema informático MGD sob o número 
14349, de 09 de dezembro do corrente ano, solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e 
cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de água do mês de novembro do corrente 
ano, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  ------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 10381, datada de 14 de dezembro do corrente ano, 
da Secção de Águas e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 
15 de dezembro do corrente ano, na aplicação informática MGD, o qual autorizou a emissão de nota 
de crédito no montante total de oitenta e quatro euros e sessenta cêntimos, sendo o valor de 
sessenta e seis euros e oitenta cêntimos referente a consumo de água; de IVA, quatro euros e um 
cêntimos e de resíduos sólidos variável, treze euros e setenta e nove cêntimos, relativamente ao 
processamento de novembro do corrente ano, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 
66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO CINCO – PATRICK JEAN CLAUDE GUIDÉ – ROTURA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR G – 159: - Foi apresentado o requerimento 
de Patrick Jean Claude Guidé, registado no sistema informático MGD sob o número 13544, em 18 de 
novembro do corrente ano, solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por 
metro cúbico, referente ao consumo de água do mês de outubro do corrente ano, por motivo de 
rotura no sistema privado de abastecimento de água.  --------------------------------------------------------------                
Face ao teor constante na informação número 10365, datada de 14 de dezembro do corrente ano, 
da Secção de Águas e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, restituir o montante total de cento e onze euros e dezanove cêntimos, 
sendo o valor de noventa e um euros e noventa e cinco cêntimos referente a consumo de água; de 
IVA, cinco euros e cinquenta e dois cêntimos e resíduos sólidos variável, treze euros e setenta e dois 
cêntimos, relativamente ao processamento do mês de outubro, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e 
n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  ---------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO SEIS – RORY SHAUN DIXON – ROTURA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR B – 60: - Foi apresentado o requerimento de 
Rory Shaun Dixon, registado no sistema informático MGD sob o número 13268, em 11 de novembro 
do corrente ano, solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro 
cúbico, referente ao consumo de água dos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, 
por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água. -------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 10376, datada de 14 de dezembro do corrente ano, 
da Secção de Águas e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, restituir o montante total de oitocentos e oitenta e nove euros e 
quarenta cêntimos, sendo o valor de setecentos e sessenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos 
referente a consumo de água; de IVA, quarenta e seis euros e dezanove cêntimos e resíduos sólidos 
variável, setenta e três euros e quarenta e sete cêntimos, relativamente ao processamento dos 
meses de agosto, setembro e outubro, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da 
Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  -----------------------------------------------------------------  
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UM PONTO CINCO PONTO SETE – GIDON DORMANN – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA – MONTES GALEGOS – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento de Gidon Dormann, 
registado no sistema informático MGD sob o número 13697, em 23 de novembro do corrente ano, 
solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao 
consumo de água do mês de outubro do corrente ano, por motivo de rotura no sistema privado de 
abastecimento de água.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 10378, datada de 14 de dezembro do corrente ano, 
da Secção de Águas e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, restituir o montante total de duzentos e quarenta e um euros e 
quarenta e um cêntimos, sendo o valor de duzentos e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos 
referente a consumo de água; de IVA, doze euros e cinquenta e um cêntimos e resíduos sólidos 
variável, vinte euros e trinta e cinco cêntimos, relativamente ao processamento do mês de outubro, 
nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do 
Município de Aljezur.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DOIS – GESTÃO FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da 
Tesouraria do dia 21 de dezembro de 2020, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que 
apresentava em Operações Orçamentais um saldo de três milhões cento e noventa e nove mil 
quinhentos e oitenta euros e dez cêntimos e, em Operações não Orçamentais, um saldo de quarenta 
e um mil novecentos e setenta e um euros e setenta e nove cêntimos.  ----------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE ------  
PONTO UM – OBRAS MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – REPARAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA EM 1003/MONTES GALEGOS – ALJEZUR – 
LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO: - No âmbito do teor constante na informação número 10402, datada de 15 
de dezembro do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Serviço de Apoio 
ao Departamento Técnico, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à redução da garantia 
bancária número 00125-02-1989751, datada de 10 de novembro de 2015, emitida pelo Millenium 
BCP, no valor de dois mil cento e sessenta euros e noventa e três cêntimos, correspondente a trinta 
porcento do valor inicial, assim como, à redução da garantia bancária número 00125-02-1999232, 
datada de 20 de janeiro de 2016, emitida pelo Millenium BCP, no valor de dois mil cento e sessenta 
euros e noventa e três cêntimos, correspondente a trinta por porcento do seu valor inicial, referente 
à Empreitada de Reparação e Repavimentação da EM 1003-EN 120/Montes Galegos - Aljezur.  ---------  
UM PONTO DOIS – OMNIWORKS, LDA – ATRIBUIÇÃO/SUPRESSÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA – 
MARIA VINAGRE – ROGIL: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DOIS – OBRAS PARTICULARES -----------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DOIS PONTO UM – JOÃO PAULO DOS SANTOS LOURENÇO E HENRIQUE MIGUEL GIÃO 
PATROCÍNIO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE REFERENTE A UM PRÉDIO SITO EM 
BARRANCO DA VACA – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento de João Paulo dos Santos 
Lourenço, residente na Cerca da Alcaria, Carrapateira e Henrique Miguel Gião Patrocínio, residente 
no Sítio Bacelos do Rio, Caixa Postal 119, Carrapateira, representados pela procuradora Célia Dordio, 
na qualidade de promitentes compradores de um Prédio Rústico, sito em Barranco da Vaca, da 
freguesia e concelho de Aljezur, com a área total de 16.750m2, composto por cultura arvense, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 218, da secção BB e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número oito mil quatrocentos e dezanove, propriedade de José Luis 
dos Santos Nobre Jacinto, vêm nos termos do número 1, do artigo 54º., da Lei número 91/95, de 2 
de setembro, na sua redação atual dada pela Lei número 70/2015, de 16 de julho, solicitar que lhes 
seja emitida certidão onde conste que o Município não vê inconveniente na constituição de 
compropriedade a favor dos promitentes compradores, João Paulo dos Santos Lourenço e de 
Henrique Miguel Gião Patrocínio, na proporção de ½ para cada um.  --------------------------------------------  
Face ao parecer da MMG – Sociedades de Advogados, Drª. Filipa Gonçalves, registado no sistema 
MGD sob o número 14163, em 03 de dezembro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir a certidão requerida certificando o parecer favorável ao pedido dos requerentes 
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e onde conste que este Município não vê inconveniente na constituição da compropriedade do 
Prédio Rústico, sito em Barranco da Vaca, da freguesia e concelho de Aljezur, com a área total de 
16.750m2, composto por cultura arvense, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 218, da 
secção BB e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número oito mil 
quatrocentos e dezanove, 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, na redação atual dada pela Lei 
número 70/2015, de 16 de julho, visa salvaguardar.  -----------------------------------------------------------------  
PONTO DOIS PONTO DOIS – NÉLIA FLORA DA CONCEIÇÃO, MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO ROSA E 
JOSÉ JOAQUIM DA CONCEIÇÃO ROSA – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE REFERENTE A 
UM PRÉDIO SITO EM MONTE SERRÃO – BORDEIRA: - Foi apresentado o requerimento com o registo 
de entrada número 14271, em 4 de dezembro corrente ano, em que Nélia Flora da Conceição Rosa, 
residente na Praceta Diogo Couto, número 11, Cave Direita, Laranjeiro, que por si e na qualidade de 
procuradora de Maria Alves da Conceição Rosa, residente na Rua D. Duarte, número 1, Vivenda 
Cidália, Laranjeiro e Feijó – Almada, e de José Joaquim da Conceição Rosa, residente em 138 
Wilberforce Road, LE3 0DH Leicester - Reino Unido, e na qualidade de herdeiros de Joaquim da 
Conceição Rosa, vêm nos termos do número 1, do artigo 54º., da Lei número 91/95, de 2 de 
setembro, na sua redação atual dada pela Lei número 70/2015, de 16 de julho, solicitar que lhe seja 
emitida certidão onde conste que o Município não vê inconveniente na constituição de 
compropriedade do Prédio Rústico, sito em Monte Serrão, freguesia de Bordeira, Concelho de 
Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 274 da Seção C, com a área total de 3.500m2, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil cento e quarenta e seis, 
ficando em partes iguais para cada um dos coproprietários, Charles Antoine Obedia, solteiro, maior, 
residente em Rue de Huningue, 15 A, 68128 Resenau - França, Steve Roller, solteiro, maior, residente 
em 84 Rue de Lallange, L-4201, Eschsur – Alzette - Luxemburgo e Antoine Henri Albert Sasal, solteiro, 
maior, residente em 29 Rue Charles de Foucauld, 64000 PAU - França. -----------------------------------------  
Face ao parecer da MMG – Sociedade de Advogados, Dr.ª Filipa Gonçalves, registado no sistema 
informático MGD sob o número 14482, em 11 de dezembro do corrente ano, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, emitir a certidão requerida certificando o parecer favorável ao pedido dos 
requerentes e onde conste que este Município não vê inconveniente na constituição da 
compropriedade do Prédio Rústico, sito em Monte Serrão, freguesia de Bordeira, Concelho de 
Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 274 da Seção C, com a área total de 3.500m2, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil cento e quarenta e seis, 
porquanto o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o número 1, do artigo 54º., da Lei 
número 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número 70/2015, de 16 de 
julho, visa salvaguardar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DOIS PONTO TRÊS – VÍTOR MANUEL COSTA MATIAS – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
COMPROPRIEDADE REFERENTE A UM PRÉDIO SITO EM SEICEIRA – ALJEZUR – RATIFICAÇÃO: - Foi 
apresentado o requerimento registado no sistema informático MGD sob o número 13969, em 26 de 
novembro do corrente ano, de Vítor Manuel Costa Matias, solicitando nos termos do disposto no 
número 1, do artigo 54º. da Lei número 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação, emissão de 
certidão onde conste que o Município não vê inconveniente na constituição de compropriedade, a 
favor de Mariusz Kukawski e Agnieszka Maria Poznanska, referente ao Prédio Misto, sito em Seiceira, 
freguesia e concelho de Aljezur, com a área total de 77.000m2, com a área coberta de 135m2, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 12 da secção R e na urbana sob o artigo 1364 e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número sete mil quinhentos e cinquenta e dois, 
ficando o referido prédio na proporção de 1/2 para cada um.  ----------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado 
de 11 de dezembro do corrente ano, e de acordo com o parecer da MMG Sociedade de Advogados, 
Drª Filipa Gonçalves, rececionado em 11 de dezembro do corrente ano, o qual autorizou a emissão 
de certidão requerida certificando o parecer favorável ao solicitado.  -------------------------------------------  
PONTO DOIS PONTO QUATRO – FALÉSIA PITORESCA, SA – PROJETO DE ALTERAÇÃO A 
LOTEAMENTO SITO EM PALMEIRINHA DO PICÃO – ALJEZUR: - Foi presente a informação número 
8848/2020/FA, datada de 27 de outubro do corrente ano, da Divisão de Obras Particulares e Gestão 
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Urbanística, referente à deliberação tomada pela Câmara Municipal em reunião de 13 de outubro do 
corrente ano, sobre a aprovação da alteração do Loteamento Alto da Arrifana – Alvará número 
5/2001, de 12 de dezembro de 2001, a corrigir oficiosamente os dados relativos à área total de 
construção e a área total de implantação do lote 33, que implica alteração aos parâmetros 
urbanísticos do referido lote, os quais passam a ser os constantes do anexo à presente informação. --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação mencionada na informação supra 
referida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DOIS PONTO CINCO – JULIANA DE CARVALHO FIDELIS BRAGA – LEGALIZAÇÃO DE 
HABITAÇÃO – SETOR E 205 – VALE DA TELHA – ALJEZUR: - No seguimento da deliberação tomada 
em reunião de 08 de setembro do corrente ano, foi apresentado o processo em que Juliana de 
Carvalho Fidelis Braga e Flávio Machado de Bulhões, na qualidade de proprietários de um prédio sito 
no setor E, lote 205, em Vale da Telha, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9938, freguesia 
e concelho de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número quatro 
mil trezentos e cinquenta e cinco, vem apresentar os elementos em falta para efeitos de legalização 
alterações efetuadas na moradia construída ao abrigo da licença de construção número 114, emitida 
em 31 de maio de 2007 e com a licença de utilização número 90, emitida em 30 de junho de 2009, 
conforme deliberação supra referida. ------------------------------------------------------------------------------------   

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, considerar sanadas as 
desconformidades e por conseguinte aprovar o projeto de legalização de alterações efetuadas à 
mencionada moradia.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, 
DESPORTO E TEMPOS LIVRES ----------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ---------------------------------------------------------------------  
PONTO UM PONTO UM – ANÁLISE DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CULTIVO DE CANÁBIS 
MEDICINAL, NUM TERRENO NA FREGUESIA DE ROGIL: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 
retirar o presente assunto da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------  
PONTO UM PONTO DOIS – PRAZO DE ABERTURA DE ESPAÇO CONCESSIONADO – PEDIDO DE 
PROLONGAMENTO – JOÃO ANDRÉ BATISTA VIANA – MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE: - Foi 
apresentada a carta registada no sistema informático MGD sob o número 14203, em 03 de 
dezembro do corrente ano, de João André Batista Viana, a solicitar prolongamento do prazo de 
abertura, referente ao espaço n.º 7 (Snack-Bar), concessionado no Mercado Municipal de Odeceixe, 
devido ao atraso de alguns procedimentos processuais, bem como deficiências encontradas na 
estrutura com alguma gravidade, e que necessitam de requalificação urgente. ------------------------------  
Face ao teor da informação número 10435, datada de 15 de dezembro do corrente ano, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Economia, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, deferir o pedido de prolongamento do prazo de abertura ao público, apresentado pelo 
concessionário do espaço, Senhor João André Batista Viana, para que o mesmo possa efetuar as 
referidas reparações, devendo o espaço ser ocupado e aberto ao público no prazo máximo de 90 
dias seguidos, a contar da data da presente deliberação. -----------------------------------------------------------  
PONTO UM PONTO TRÊS – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO EDIFÍCIO SEDE ALJEZUR – CANDIDATURA – 
APROVAÇÃO DO TERMO DE ACEITAÇÃO: - Face ao teor constante na informação número 10065, 
datada de 04 de dezembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, da Unidade Técnica de Desenvolvimento Económico, do Serviço de Economia, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Termo de Aceitação, no âmbito da candidatura ALG-
03-1203-FEDER-0000031 "Eficiência Energética no Edifício Sede do Município de Aljezur", 
documento que depois de rubricado fica anexo à presente ata. ---------------------------------------------------  
PONTO UM PONTO QUATRO – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS REDES DE IP DA URBANIZAÇÃO DO 
VALE DA TELHA – CANDIDATURA – APROVAÇÃO DO TERMO DE ACEITAÇÃO: - Face ao teor 
constante na informação número 10049, datada de 03 de dezembro do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, da Unidade Técnica de Desenvolvimento Económico, 
do Serviço de Economia, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Termo de Aceitação e 
anexos (Planos de Reembolsos), apresentados no âmbito da candidatura ALG-03-1203-FEDER-
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0000030 "Melhoria da Eficiência Energética das redes de IP da Urbanização de Vale da Telha”, 
documento que depois de rubricado fica anexo à presente ata. ---------------------------------------------------    
PONTO DOIS – CULTURA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DOIS PONTO UM – HERDEIROS DE GIL COSTA DA LUZ – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 
COLEÇÃO DE ARTE SACRA E ANTIGUIDADES: - Foi apresentada a carta registada no sistema 
informático MGD sob o número 11751, em 13 de outubro do corrente ano, de Herdeiros de Gil Costa 
da Luz, propondo ao Municipio a aquisição de um conjunto de 70 peças de arte sacra, pelo valor de 
dezasseis mil e quinhentos euros.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar o interesse na aquisição das peças, no entanto o 
valor do Espólio apresentado deve ser fundamentado, por entidade independente, para decisão final 
da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO TRÊS – ASSOCIATIVISMO ------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – AGRADECIMENTO AO MUNICÍPIO 
DE ALJEZUR: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 14653, 
em 15 de dezembro do corrente ano, do Grupo Desportivo Odeceixense, agradecendo a colaboração 
e apoio prestado pela da Câmara Municipal de Aljezur.  ------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO TRÊS PONTO DOIS – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – PEDIDO DE APOIO NO ÂMBITO 
DA COVID 19 – MÊS DE NOVEMBRO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático 
MGD sob o número 14411, em 10 de dezembro do corrente ano, do Grupo Desportivo Odeceixense, 
em que solicita apoio financeiro no valor de mil quinhentos e doze euros e cinquenta e sete 
cêntimos, para fazer face a despesas com o pagamento das despesas de água, luz, telecomunicações, 
funcionária e seguro, no mês de novembro do corrente ano, devido à pandemia do Covid-19. ----------  
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 
mil quinhentos e doze euros e cinquenta e sete cêntimos, referente às despesas realizadas, no mês 
de novembro, ao Grupo Desportivo Odeceixense. --------------------------------------------------------------------  
PONTO TRÊS PONTO TRÊS – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – LIBERTAÇÃO DE VERBAS 
PROTOCOLADAS, PELA NÃO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES: - Foi apresentado o email registado no 
sistema informático MGD sob o número 14559, em 14 de dezembro do corrente ano, do Grupo 
Desportivo Odeceixense, enviando o oficio número 28/2020, em que informa que este ano não irá 
apresentar relatório das seguintes atividades: - Ginástica / Treino Funcional; Zumba; Hip-Hop/ 
Zumba, ficando sem efeito a verba que estava protocolada para a época 2020, pela não realização 
das atividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO TRÊS PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR – COMUNICAÇÃO DIRIGIDA AO PRESIDENTE DA AUTORIDADE NACIONAL DE 
EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE COMBATE A INCÊNDIOS 
URBANOS: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 14443, 
em 10 de dezembro do corrente ano, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Aljezur, solicitando um apoio financeiro para aquisição de um veículo de combate a incêndios 
urbanos, nos termos da Portaria nº 174/2009, de 18 de fevereiro.  ----------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO TRÊS PONTO CINCO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO PARA REPARAÇÃO DE VIATURAS: - Foi 
apresentado a carta registada no sistema informático MGD sob o número 14994, em 22 de 
dezembro do corrente ano, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, 
solicitando um apoio extraordinário, no valor de vinte e quatro mil duzentos e noventa e sete euros 
e cinquenta e quatro cêntimos, para fazer face às despesas já realizadas com a reparação das suas 
viaturas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não obstante não haver verba dotada em Orçamento, suficiente para suportar a despesa, conforme 
informação do Serviço de Gestão Financeira, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de vinte e quatro mil duzentos e 
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noventa e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos, à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, para fazer face às despesas já realizadas com a reparação das viaturas, 
ficando o mesmo condicionado à realização, se possível, da respetiva modificação orçamental, da 
competência do senhor Presidente da Câmara, no uso da competência delegada pela Câmara 
Municipal, uma vez que implica a supressão de verba de outra rubrica do orçamento. A atribuição do 
subsídio fica igualmente condicionado, à apresentação das faturas das despesas realizadas com a 
reparação das viaturas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO TRÊS PONTO SEIS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR – ENVIO DO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE 
ALJEZUR E AQUELA ASSOCIAÇÃO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD 
sob o número 14172, em 03 de dezembro do corrente ano, da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur, enviando para conhecimento o relatório trimestral do Contrato 
Programa, entre este Município e a Associação dos Bombeiros, referente ao meses de setembro, 
outubro e novembro do corrente ano.  ---------------------------------------------------------------------------------     
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 treze horas e quinze minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Ata que eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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