
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 83 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/23  

 

 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 15 de setembro 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 Ata referente à Alienação em Hasta Pública de veículos em estado de sucata e de uma viatura usada; ------------  
1.4 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4.1 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Portugal Masters 2022; ----------------------------------------------  
1.4.2 Junta de Freguesia de Odeceixe – Pedido de apoio financeiro no âmbito da atividade do comboio turístico; --  
1.4.3 Junta de Freguesia de Odeceixe – Pedido de alteração ao apoio concedido para o ano de 2022; ------------------  
1.5 Transferência de Competências para as Juntas de Freguesia – Proposta e Autos de Transferência; -----------------  
1.5 ÁGUAS E SANEAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5.1 Steven Michael Summers – Transferência de titularidade de contrato de abastecimento de água – 
Restituição de valor cobrado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – 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 – Lote 4/5 da ZIF – Zona Industrial de Feiteirinha – 
Incumprimento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Informação sobre os Lotes da ZIF – Zona Industrial de Feiteirinha; -----------------------------------------------------------  
2. AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Ação Social Escolar – Ano Letivo 2022/2023 – Pedido de reavaliação de candidatura; ----------------------------------  
2.2 Protocolo entre a Associação Dignitude e o Município de Aljezur – 2ª. Adenda ao Protocolo; ------------------------  
3. CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Cálculo do valor do Livro “Aljezur – 1970 – 2000 – Memórias”; ----------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
   

Período Antes da Ordem do Dia 
FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que a Senhora Vereadora Fátima Neto, não pode estar 
presente na reunião, por se encontrar de férias, deliberou, por unanimidade, considerar justificada a sua falta. ----  
A Câmara tendo conhecimento que o Senhor Vereador Manuel José de Jesus Marreiros, não pode estar presente 
na reunião, deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua falta.------------------------------------------------------  
ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: - Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram prestadas as 
seguintes Informações: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



A Câmara municipal de Aljezur, retomou no dia 13 de setembro a empreitada, iniciada no ano passado (2021) de 
valorização da Ribeira de Aljezur, entretanto suspensa por interposição de providência cautelar contra a mesma. -   
Decorridos vários meses, até a decisão da instância competente, vê-se agora novamente capacitado o Município 
para reiniciar as obras passiveis de execução em cumprimento da sentença proferida. -------------------------------------   
Ainda que já tenha sido realizado um corte nas espécies invasoras, o mesmo já se revelou inconsequente uma vez 
que a ação para erradicação das mesmas não foi concluído em conformidade com o projetado, tendo se revelada 
esta ação inconsequente e tendo mesmo dado maior presença às espécies invasoras. --------------------------------------  
Desta feita e de forma ainda mais seletiva e minuciosa, serão retomadas ações de aplicação de Engenharia 
Ambiental inicialmente programadas, que irão implicar remoção de forma manual de algumas áreas ocupadas por 
espécies invasoras e em espaços passiveis e aceitáveis para o efeito serão plantadas espécies autóctones 
inicialmente previstas no projeto que possam consolidar os taludes da ribeira e repor a galaria ripícola bem como 
devolver a biodiversidade desta ribeira, posta em causa pela forte presença de plantas invasoras.  ---------------------  
Esta intervenção não terá o impacto inicial, nem atingirá os objetivos inicialmente traçados muito devido à 
impossibilidade de remoção eficaz das plantas invasoras existentes ao longo da área de intervenção inicialmente 
programada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Entende o município de Aljezur que esta intervenção, ainda que fortemente condicionada pela sentença 
proferida, revela-se de vital importância a sua execução numa clara tentativa de valorizar e condicionar a 
expansão das espécies invasoras de modo a salvar o que ainda resta da galeria ripícola original desta ribeira, bem 
como da necessidade tremenda de minimizar a ação erosiva dos taludes fortemente presente e essencialmente 
provocados pelos rizomas de algumas espécies. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Esta retoma de trabalhos, somente foi possível graças à compreensão do projetista e da sua equipa para 
readaptar o projeto inicial e redefinir algumas intervenções de modo a conseguirmos executar ainda assim 
algumas partes importantes do mesmo. Em conjunto com os serviços do Município, da APA- ARH, e num trabalho 
de grande proximidade, foram encontradas soluções com o Engº. Pedro Teiga (projetista) que permitiram junto 
do empreiteiro manter interesse nesta obra e na sua execução. -------------------------------------------------------------------   
Trabalho conjunto de entendimento e redefinição entre todos permitiu que a ribeira de Aljezur possa beneficiar 
desta intervenção mas sobretudo que os Aljezurenses vissem parte da sua ribeira “devolvida” pelo menos nesta 
fase e que a restante possa também ser devolvida em consequência do recurso jurídico à sentença interposto 
pelo município para poder executar o resto da obra. ---------------------------------------------------------------------------------    
Pelo Senhor Vereador Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, foram apresentadas as 
seguintes questões: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Após as mais recentes obras na estrada da praia de Odeceixe, foi feita a pintura da sinalização horizontal, 
apenas no eixo da via.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Qual a razão para não terem sido logo pintadas as linhas horizontais nas laterais da estrada e quando serão 
pintadas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Nas proximidades da Ponte de Aljezur, estão a ser colocados grandes blocos de granito. Serão destinados ao 
recomeço das obras da ribeira? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face à decisão do Tribunal de Loulé relativamente ao projeto de valorização da ribeira de Aljezur, de que forma 
irão recomeçar os trabalhos? Que acordo foi feito com o empreiteiro? Que alterações foram feitas ao projeto 
inicial? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 
Despachos do Senhor Presidente exarados na vigésima quarta alteração ao Orçamento da Despesa de 2022, e na 
vigésima quarta Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI e AMR), para o ano dois de 2022.  -------------  
UM PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: - Foi apresentada a seguinte legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento:   
PORTARIA N.º 223/2022 - Diário da República n.º 172/2022, Série I de 2022-09-06, Finanças e Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Estabelece o limite do rendimento de referência previsto na alínea c) do artigo 
4.º do Decreto Regulamentar n.º 3/2022, de 19 de agosto. -------------------------------------------------------------------------  
PORTARIA N.º 224/2022 - Diário da República n.º 172/2022, Série I de 2022-09-06, Finanças e Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, procedendo à 
alteração da Portaria n.º 276/2019, de 28 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 57-C/2022 - Diário da República n.º 172/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-09-06, 
Presidência do Conselho de Ministros, Estabelece medidas excecionais de apoio às famílias para mitigação dos 
efeitos da inflação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 74-A/2022 - Diário da República n.º 172/2022, 1º Suplemento, 
Série I de 2022-09-06, Estabelece medidas excecionais de apoio às famílias para mitigação dos efeitos da inflação.  



PORTARIA N.º 233/2022 - Diário da República n.º 172/2022 Presidência do Conselho de Ministros, Regulamenta a 
tramitação do procedimento concursal de recrutamento. ---------------------------------------------------------------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 77/2022 - Diário da República n.º 177/2022, Série I de 2022-09-
13, Presidência do Conselho de Ministros, Aprova o II Plano Nacional para a Juventude. -----------------------------------  
UM PONTO TRÊS – ATA REFERENTE À ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE VEÍCULOS EM ESTADO DE SUCATA E 
DE UMA VIATURA USADA: - A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar a Ata de 
Arrematação, referente à alienação em hasta pública de sucata e viaturas usadas, realizada no passado no dia 
quinze de julho do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – PORTUGAL MASTERS 2022: 
- No seguimento da deliberação tomada pelo executivo em Reunião de Câmara realizada em 26 de agosto de 
2022, em que foi deliberado transferir para a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, a importância de 
quinhentos euros, no âmbito do evento “Portugal Masters”, foi presente nova comunicação da AMAL – 
Comunidade Intermunicipal do Algarve, enviada por email e registada no sistema informático MGD sob o número 
11560, em 02 de setembro de 2022, informando que a referida importância deverá ser transferida para a 
Empresa PGA European Tour, Entidade detentora e organizadora do evento “Portugal Masters”. -----------------------  
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, que a importância de quinhentos euros, relativo à 
comparticipação do Município no âmbito do evento “Portugal Masters”, deverá ser transferida para a Empresa 
PGA European Tour. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO NO 
ÂMBITO DA ATIVIDADE DO COMBOIO TURÍSTICO: Foi apresentado o ofício números 34/2022 remetido por email 
e registado no sistema informático MGD sob o número 10775, em 17 de agosto de 2022, da Junta de Freguesia de 
Odeceixe, solicitando apoio financeiro no valor de treze mil seiscentos e setenta e um euros e quarenta e cinco 
cêntimos, para fazer face às despesas com o funcionamento do comboio turístico que liga a Vila de Odeceixe à 
Praia de Odeceixe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de treze mil seiscentos e setenta e um 
euros e quarenta e cinco cêntimos, à Junta de Freguesia de Odeceixe, para fazer face às despesas com a atividade 
do comboio turístico, remetendo o presente assunto à Assembleia Municipal para aprovação. --------------------------  
Declaração de voto do Senhor Vereador, Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer  ----------------  
“Não se questiona a mais-valia do Comboio Turístico. --------------------------------------------------------------------------------  
No entanto, o pedido que é feito não se apresenta suficientemente fundamentado. ----------------------------------------  
Fala-se de taxas e de diversas deslocações para tratar do licenciamento, mas não está quantificado. -------------------  
Fala-se de despesas com motorista, mas igualmente nada se quantifica também. --------------------------------------------  
A única despesa quantificada é de combustível (cerca de 4.200 euros), sendo que esta despesa é colmatada pela 
receita aproximada de 5.000 €, havendo um superávit de cerca de 800 euros. ------------------------------------------------  
A junta faz um pedido de 13.671,45 euros que, de acordo com os fundamentos apresentados será para pagar, 
licenças, deslocações e motorista, mas não apresenta qualquer comprovativo que sustente este valor. ---------------  
A Junta diz que fez um ajuste direto para contratar o motorista, razão pela qual sabe o valor a pagar. -----------------  
Refere também o pagamento de taxas, pelo que terá documentos comprovativos. ------------------------------------------  
É de apoiar a Junta de Freguesia no sentido de manter o Comboio em funcionamento, razão pela qual o Renascer 
vota a favor do mesmo, no entanto deverá a Junta de Freguesia apresentar documentos comprovativos das 
despesas e das receitas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO APOIO 
CONCEDIDO PARA O ANO DE 2022: - Foram apresentados os ofícios números 33/2022 e 37/2022, remetidos por 
email e registados no sistema informático MGD sob os números 10717 e 11938, em 16 de agosto de 2022 e 09 de 
setembro de 2022, respetivamente, da Junta de Freguesia de Odeceixe, em que solicita a retificação e alteração 
ao apoio financeiro atribuído à Junta de Freguesia para o ano de 2022, referente ao projeto “Obras de Ampliação 
e Requalificação do Armazém”, no valor de cinquenta mil euros, para os seguintes projetos: -----------------------------  
- “Obras de ampliação e requalificação do armazém”, no valor de oito mil euros;  --------------------------------------------  
- “Construção de plataforma em deque no Moinho de Odeceixe”, no valor de vinte e três mil e duzentos euros;  ---  
- “Aquisição de viatura”, no valor de dezoito mil e oitocentos euros.  ------------------------------------------------------------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a retificação e alteração proposta pela Junta de Freguesia de 
Odeceixe e propor à Assembleia Municipal a atribuição do apoio financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe, no 
valor de cinquenta mil euros, inclusive, para realização dos projetos “Obras de Ampliação e Requalificação do 



Armazém”, no valor de oito mil euros, “Construção de Plataforma em deque no Moinho de Odeceixe”, no valor 
de vinte e três mil e duzentos euros; e “Aquisição de viatura”, no valor de dezoito mil e oitocentos euros.- ----------  
Declaração de voto do Senhor Vereador, Ricardo Lopes, do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer  ----------------  
Armazém da Junta de Freguesia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“O aumento de competências, equipamentos e viaturas da Freguesia, justifica uma aposta no futuro para as 
instalações da freguesia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A ampliação do atual armazém é uma solução, de acordo com a explicação apresentada, sendo junto ao armazém 
existente, poderá resolver temporariamente o problema da precariedade das instalações. --------------------------------  
Propomos que possa ser prevista no futuro a deslocalização para novo local.--------------------------------------------------  
Plataforma em deque no Moinho de Odeceixe: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Após apresentação com fotos do pretendido, entende-se o que a construção do deque pode contribuir para 
garantir a exploração e abertura do Moinho todo o ano.-----------------------------------------------------------------------------  
A Junta parece ter um projeto definido para o local. Deverá apresentá-lo com a especificação do que se vai fazer, 
assim como dos custos previstos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Manter o Moinho aberto todo o ano será ótimo, mesmo que seja através de privados, mas para atingir esse 
objetivo deverá ser apresentada uma proposta concreta que permita perceber o que se vai fazer (construir) e 
como fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Moinho é o símbolo da freguesia e um elemento único do património industrial/agrícola, da freguesia e do 
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No passado construiu-se instalações sanitárias, em frente ao Moinho, na vista mais nobre que dele se pode 
observar é que se traduz, inequivocamente, uma menos valia para aquele elemento patrimonial. ----------------------  
Julgamos que um projeto global e integrado para aquele espaço, será benéfico, mesmo que as obras sejam feitas 
faseadamente.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA – PROPOSTA E 
AUTOS DE TRANSFERÊNCIA: - Pelo Senhor Presidente foram os restantes membros da Câmara informados sobre 
o processo de Transferência de Competências para as Juntas de Freguesia e que esta a ser trabalhado com as 
mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS – ÁGUAS E SANEAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM – STEVEN MICHAEL SUMMERS – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTRATO 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO: - Foi presente a informação número 12933, 
datada de 26 de agosto de 2022, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Águas e 
Atendimento Geral, informando que no seguimento da anulação do pedido de transferência de titularidade do 
contrato de abastecimento de água, em nome de Steven Michael Summers, deverá ser restituído o montante de 
catorze euros e cinquenta e oito cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
Face ao teor constante na referida informação da Divisão Administrativa e de Recursos – Secção de Águas e 
Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a restituição no valor de catorze euros e 
cinquenta e oito cêntimos, relativamente à fatura número 017/397, emitida em 12 de abril de 2022, referente à 
anulação da transferência de titularidade do contrato de abastecimento de água.  ------------------------------------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 14 de 
setembro de 2022, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um 
saldo de seis milhões cento e cinquenta e sete mil e oitocentos euros e quarenta e oito cêntimos, e em Operações 
não Orçamentais, um saldo de cento e cinco mil novecentos e vinte e nove euros e setenta e cinco cêntimos. ------  
II – 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 – LOTE 4/5 DA ZIF – ZONA 
INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – INCUMPRIMENTO: - No âmbito do teor constante na informação número 11448, 
datada de 02 de agosto de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – Unidade Técnica de 
Desenvolvimento Económico, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de reverter o Lote n.º 
4/5, 1.ª fase, da ZIF, a favor do Município de Aljezur, por incumprimento do prazo para realização da escritura de 
compra e venda, previsto no n.º 1 do artigo 12.º do capítulo II das normas da Zona Industrial da Feiteirinha, sendo 
que o incumprimento implica a anulação de atribuição do lote conforme estipulado no n.º 2 do mesmo artigo.  ----  



Mais foi deliberado, por unanimidade, que as importâncias já pagas serão perdidas a favor da Câmara Municipal 
de Aljezur, sem que haja lugar a qualquer indeminização de acordo com o n.º 2 do artigo 12.º capítulo II das 
referidas normas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi ainda deliberado, por unanimidade, comunicar à empresa Quadratura Oval – Gestão e Administração de Bens, 
SA, que poderá pronunciar-se por escrito, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do 
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – INFORMAÇÃO SOBRE OS LOTES DA ZIF – ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: - No 
seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara realizada em 17 de junho de 2022, foi presente a 
informação número 10326, datada de 12 de julho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento – Unidade Técnica de Desenvolvimento Económico, tendo a Câmara tomado conhecimento da 
mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2022/2023 – PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE 
CANDIDATURA: - Retirado da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PROTOCOLO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE E O MUNICÍPIO DE ALJEZUR – 2ª. ADENDA 
AO PROTOCOLO: - Retirado da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – CÁLCULO DO VALOR DO LIVRO “ALJEZUR – 1970 – 2000 – MEMÓRIAS”: - No âmbito do teor 
constante na informação número 13378, datada de 07 de setembro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o valor do Livro “Aljezur 1970-2000 
Memórias”, como a seguir se indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Venda ao público em cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos, acrescido de IVA à taxa em vigor. ---------------  
- Aquisição para revenda em cinquenta e três euros e dois cêntimos, acrescido de IVA à taxa em vigor. ---------------  
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 doze horas e quinze minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, designado para o efeito, a 
redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Paços do Concelho de Aljezur, aos 15 dias do mês de setembro de 2022. 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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