
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 18 / 2023  
Processo Nº 2023/150.10.701/6  

 
 

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 Extraordinária realizada no dia 10 de fevereiro de 2023, na Sala de Sessões dos Paços do Município, 

tomou as deliberações abaixo indicadas e referentes à seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------- 

Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  ---------------------------------  

1. GESTÃO FINANCEIRA  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Aprovação do mapa - Demonstração do desempenho orçamental relativo ao ano económico 2022; ---------------  

1.2 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2023 - Incorporação do Saldo de Gerência do ano 

2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 

TEMPOS LIVRES  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Bolsa Municipal de Alojamento Temporário e Urgente – Prédio sito na Rua da Serra, n.º 15, r/c – Igreja 

Nova/Aljezur – Fixação do preço para subarrendamento – Aprovação da minuta de subcontrato de arrendamento   

1.1.1 Cálculo do valor da Renda – “Bolsa Municipal de Alojamento Temporário e Urgente”. -------------------------------  

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 quarenta cinco 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 22 dias do mês de fevereiro de 2023. 

 

 

O Presidente da Câmara 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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