
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 115 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/32  

 

José Manuel Lucas Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, 

 

Torna público que:  

 
Em cumprimento do estipulado no artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, em 
sua Reunião Ordinária realizada no dia 02 de dezembro de 2022, na Sala de Sessões dos Paços do Município, 
tomou as deliberações abaixo indicadas e referentes à seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------- 
Período Antes da Ordem do Dia – Assuntos gerais de interesse do Município ------ -------------------------------------------- 
Ordem do Dia ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  ---------------------------------  
1. ADMINISTRAÇÃO GERAL  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Informações do Senhor Presidente da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Legislação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3.1 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Contribuições Financeiras – Ano de 2023; ----------------------   
2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas – Acordo Coletivo de 
Emprego Público;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE  ----------------------  
1. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1.1 José Fernandes de Oliveira – Alteração de Utilização – Rua do Rio – Odeceixe – Restituição de valor. --------------  
1.2 Amândio Agostinho da Rosa – Projeto de arquitetura – Alteração de habitação - Revisão de liquidação de taxas 
– Restituição de valores; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  HABITAÇÃO  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Desistência do Lote 11 do Loteamento Municipal dos Malhadais – 3ª. Fase; -----------------------------------------------  
2. AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
2.1 Associação Dignitude – Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento - Segunda Adenda ao Protocolo; ----  
2.2 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento – Processo de Ação Social GAS 110; -------------------------------  
2.3 Ação Social Escolar – Atribuição de escalões; ---------------------------------------------------------------------------------------  
2.4 Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação Social – Conferência de Nossa Senhora d`Alva - 
Relatório e Proposta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Lavrar o Mar – Cooperativa Cultural, CRL – Minuta de Protocolo; -------------------------------------------------------------  
3.2 Lavrar o Mar – Cooperativa Cultural, CRL – As Artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina – Programa de Apoio 
Sustentado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 Agrupamento de Escolas Piedade Matoso, Aljezur – Prémio de Mérito Escolar 2021/2022;  --------------------------  
5. ASSOCIATIVISMO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.1 Grupo Folclórico Amador do Rogil – Pedido de apoio financeiro; -------------------------------------------------------------  
5.2 Tertúlia – Associação Sócio-Cultural de Aljezur – Mercadinho de Natal – 2022 - Pedido de apoio logístico;-------- 



5.3 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Pedido de apoio para realização dos 
Concertos de Natal 2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
   

Período Antes da Ordem do Dia 
ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Pelos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo 
Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, foi apresentada a seguinte recomendação /questão:----------- 
“Estrada da Praia de Odeceixe ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo sido efetuadas obras de repavimentação na estrada da Praia de Odeceixe, constata-se que a sinalização 
horizontal não se mostra concluída, tendo sido executada apenas a sinalização no eixo da via. ---------------------------  
A sinalização horizontal é essencial para a segurança rodoviária, razão pela qual os vereadores do Grupo de 
Cidadãos Eleitores-Renascer recomendam que seja efetuada a pintura da sinalização horizontal nas margens 
laterais da estrada da Praia de Odeceixe.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ----------------------------------------------------   
UM PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: - Foi apresentada a seguinte legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento:  
UM PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – CONTRIBUIÇÕES 
FINANCEIRAS – ANO DE 2023: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 
15147, em 08 de novembro de 2022, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviando cópia das 
Propostas números 69 e 70, datadas de 27 de outubro de 2022, respetivamente, relativas à fixação das 
Contribuições Financeiras dos Municípios para a AMAL, para o ano 2023.  -----------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 30 de 
novembro de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um 
saldo de cinco milhões novecentos e quarenta e dois mil novecentos e nove euros e vinte e um cêntimos, e em 
Operações não Orçamentais, um saldo de cento e nove mil e setenta e um euros e trinta e cinco cêntimos.---------- 
TRÊS – RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO SUL E REGIÕES 
AUTÓNOMAS – ACORDO COLETIVO DE EMPREGO PÚBLICO: - Foi presente a Proposta de Acordo Coletivo de 
Empregador Público, a celebrar entre o Município de Aljezur e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas 
e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, cujo documento, depois de analisado por todos os membros da Câmara, foi 
posto à votação pelo Senhor Presidente da Câmara, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, aprovar a 
Proposta de  Acordo coletivo de empregador público, o qual, depois de devidamente rubricado, fica anexo à 
presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE  ----------------------  
UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
UM PONTO UM – JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA – ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – RUA DO RIO – ODECEIXE – 
RESTITUIÇÃO DE VALOR: - No âmbito do despacho do Senhor Presidente da Câmara efetuado no sistema 
Informático MGD em 12 de maio do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a restituição 
no valor de mil oitocentos e setenta e cinco euros, relativamente à fatura número 017/1120, emitida em 27 de 
outubro de 2020, referente ao montante pago pela taxa de compensação pela não criação de um vírgula cinco 
lugares de estacionamento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saída do Senhor Vereador Manuel Marreiros, não participando na votação do presente assunto. --------------------  
UM PONTO DOIS – AMÂNDIO AGOSTINHO DA ROSA – PROJETO DE ARQUITETURA – ALTERAÇÃO DE 
HABITAÇÃO - REVISÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TAXAS – RESTITUIÇÃO DE VALORES: - Foram apresentados os 
requerimentos datados de 14 e 25 de janeiro de 2021, respetivamente, de Amândio Agostinho da Rosa, em que 
solicita a revisão da liquidação de taxas, em que alega terem sido cobradas em excesso, referente ao processo de 
obras número 8019/2018 e, consequentemente a devolução dos montantes cobrados em excesso. --------------------  
Face à informação número 16900/2022, datada de 09 de novembro do corrente ano, da Divisão de Obras 
Particulares e Gestão Urbanística, e após terem sido recalculadas as referidas taxas, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, restituir a importância no montante total de três mil quatrocentos e oitenta e dois euros e vinte e 
seis cêntimos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    



Mais foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 121º.do Código do Procedimento Administrativo, 
comunicar ao interessado que poderá pronunciar-se, por escrito, sobre a deliberação tomada, no prazo de 30 
dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Entrada do Senhor Vereador Manuel Marreiros, passando a fazer parte da ordem de trabalhos. ----------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – HABITAÇÃO  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – DESISTÊNCIA DO LOTE 11 DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DOS MALHADAIS – 3ª. FASE: - Foi 
apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 13984, em 18 de outubro de 2022, em 
que Hélder José Machado da Silva e Joana Silva Jesus da Visitação, comunicam que desistem da compra do Lote 
nº 11, sito na Urbanização dos Malhadais, 3ª Fase, freguesia de Odeceixe, concelho de Aljezur, e solicitam o 
reembolso da importância no valor de cinco mil e quinhentos euros, paga no ato do contrato de promessa de 
compra e venda, bem como, o valor da caução na importância de duzentos e quarenta e nove euros e quarenta 
cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número 15829, datada de 21 de outubro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Apoio Jurídico, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
restituição da importância no valor de cinco mil e quinhentos euros, paga no ato do contrato de promessa de 
compra e venda, relativamente à devolução do valor da caução paga, o assunto será analisado em próxima 
reunião do Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DOIS PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE – PROGRAMA ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO - 
SEGUNDA ADENDA AO PROTOCOLO: - No seguimento da deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada 
em 04 de agosto de 2022, Aljezur, foi presente para aprovação a Minuta da segunda Adenda referente ao 
Protocolo do Programa ABEM, celebrado entre a Associação Dignitude e o Município de Aljezur. -----------------------  
Face ao teor constante na informação número 17021, datada de 10 de novembro do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar a Segunda Adenda ao referido Protocolo, cujo documento depois de rubricado fica 
anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------    
DOIS PONTO DOIS – PROGRAMA ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO – PROCESSO DE AÇÃO SOCIAL 
GAS 110: - Foi apresentado o pedido registado no sistema informático MGD sob o número 14755, em 31 de 
outubro de 2022, do titular do Processo de Ação Social – GAS 110, solicitando a inclusão do apoio prestado pelo 
Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento. ------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número 16470, datada de 03 de novembro do corrente ano, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão do agregado familiar correspondente ao Processo de Ação Social 
– GAS 110 no Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento.  -----------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES: ----------------------------------------------------  
2.3.1 - Face ao teor constante na informação número 17571, datada de 18 de novembro de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atribuir o escalão B, à aluna Laura Diniz da Silva, por a mesma pertencer a um agregado familiar 
que apresenta rendimentos compatíveis com os rendimentos de um agregado posicionado no 2.º escalão de 
rendimento para atribuição de abono de família. --------------------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao respetivo encarregado de educação que poderá pronunciar-
se por escrito, no prazo de 10 dias, após a receção da comunicação, nos termos do artigo 121º., do Código do 
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.3.2 - Face ao teor constante na informação número 17658, datada de 21 de novembro de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atribuir o escalão B, ao aluno Nicolau Filipe Silva Jesus, por o mesmo pertencer a um agregado 
familiar integrado no 2.º escalão de rendimento para atribuição de abono de família. --------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao respetivo encarregado de educação que poderá pronunciar-
se por escrito, no prazo de 10 dias, após a receção da comunicação, nos termos do artigo 121º., do Código do 
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – MEDIDA 5 DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA 
DE NOSSA SENHORA D`ALVA - RELATÓRIO E PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta número 74/2022, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------  



“PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Protocolo de colaboração com a Conferência de Nossa senhora D’Alva no âmbito do apoio às famílias social e 
economicamente desfavorecidas e Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação Social  ----------------------  
Considerando o valor mensal de mil e quinhentos euros, aprovado pela Câmara Municipal em 27 de abril de 2021, 
para a prestação de apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ------------------------------------------------------------  
Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; 
Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1 - Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência de Nossa Senhora D’Alva, relativo ao mês 
de outubro de 2022, em anexo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 - Que seja aprovada a transferência da verba de mil e quinhentos euros, referente ao mês em causa, de acordo 
com o definido em protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.  -----------------------------------------------------------  
TRÊS – CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – LAVRAR O MAR – COOPERATIVA CULTURAL, CRL – MINUTA DE PROTOCOLO: - Retirado da 
ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – LAVRAR O MAR – COOPERATIVA CULTURAL, CRL – AS ARTES NO ALTO DA SERRA E NA 
COSTA VICENTINA – PROGRAMA DE APOIO SUSTENTADO: - Retirado da ordem do dia. -----------------------------------  
QUATRO – EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIEDADE MATOSO, ALJEZUR – PRÉMIO DE MÉRITO 
ESCOLAR 2021/2022: - Face ao teor constante na informação número 17219, datada de 14 de novembro de 2022, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Educação e Transportes, no seguimento 
da deliberação tomada em reunião do executivo realizada em 03 de fevereiro de 2022, a Câmara tomou 
conhecimento da listagem dos alunos premiados e enviado pelo Agrupamento de Escolas de Aljezur – Professora 
Piedade Matoso, a seguir identificados:  --------------------------------------------------------------------------------------------------   
PRIMEIRO CICLO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alunos do 1º ano de escolaridade:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aljezur T7:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
– Mateus Tolle Bernardo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– João Pedro Visitação Silva------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Odeceixe T2:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Soraia Baptista Maria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rogil T2: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
– David Miguel de Jesus Albano Raposo  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
SEGUNDO CICLO  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alunos do 5º ano de escolaridade:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Turma A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Válerie Madeleine Bach  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Vicente Manuel Patrício Silva  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alunos do 6º ano de escolaridade:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Turma C --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Carlota Murinello Pina -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Martinho Fernandes Clérigo Dinis dos Reis --------------------------------------------------------------------------------------------  
TERCEIRO CICLO  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alunos do 7º ano de escolaridade:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Turma A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Miguel Wolffrom Barbosa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Turma B -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Filipa Claro Duarte ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alunos do 8º ano de escolaridade:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Turma A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– Francisco Murinello Pina  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– José Duarte Paiva Sampaio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alunos do 9º ano de escolaridade:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Turma A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
– João Pedro Dias Araújo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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– Maria Inês Lopes Paixão---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO PONTO UM – GRUPO FOLCLÓRICO AMADOR DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: - Foi 
apresentado o email e registado no sistema informático MGD sob o número 15623, em 15 de novembro de 2022, 
do Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil, solicitando um apoio financeiro mensal no valor de trezentos 
euros, para fazer face a despesas mensais com o Projeto “Entrelaçar” e a Atividade “Ginástica Sénior”. ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado no valor de trezentos euros mensais, 
ao Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil, para fazer face às despesas mensais com as referidas atividades, 
a ser regulado por protocolo a celebrar entre as partes. -----------------------------------------------------------------------------  
CINCO PONTO DOIS – TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE ALJEZUR – MERCADINHO DE NATAL – 2022 
- PEDIDO DE APOIO LOGÍSTICO: - Foi apresentado o email e registado no sistema informático MGD sob o número 
15880, em 21 de novembro de 2022, Tertúlia – Associação Sócio-Cultural de Aljezur, informando que por falta de 
recursos humanos, este ano não é possível a realização de habitual Feira de Natal, pretendendo a Associação, 
realizar um Mercadinho de Natal, no Parque do Jardim Urbano, entre os dias 16, 17 e 18 de dezembro do 
corrente ano e solicita a colaboração do Município, para a realização do referido evento. ---------------------------------   
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, 
do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, manter o apoio logístico e aceitar a realização do evento no local 
pretendido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Declaração de voto dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos 
Eleitores – Renascer----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sem prejuízo do mérito da iniciativa entendemos que o evento deveria realizar-se nas instalações no Espaço 
Multiusos de Aljezur.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CINCO PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – PEDIDO DE 
APOIO PARA REALIZAÇÃO DOS CONCERTOS DE NATAL 2022: - Foi apresentado o ofício número 275/CS/E1, da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, enviado por email e registado no sistema 
informático MGD sob o número 16010 em 22 de novembro de 2022, solicitando a atribuição de um apoio 
financeiro, no valor de oitocentos e cinquenta euros, para fazer face a despesas com a realização dos concertos 
de Natal nas freguesias do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de oitocentos e cinquenta euros, à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, para fazer face a despesas com a realização dos 
concertos de Natal nas freguesias do Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------- 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: - Não se verificou qualquer intervenção por parte do público 
presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APROVAÇÃO DA ATA: - De acordo com o disposto no número três, do artigo cinquenta e sete, da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e depois de lida em voz alta na presença de todos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata.----------------------------------------------------------------------------------- 
VOTAÇÃO: - Todas as votações foram tomadas nominalmente.-------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: - E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e dez 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, designado para o efeito, a redigi 
e subscrevo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aljezur, 02 de dezembro de 2022 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 
 
 

-José Manuel Lucas Gonçalves- 
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