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MANDATO 2021/2025 – N.º 15-A/2022, de 17 de maio 

DELIBERAÇÕES – REUNIÃO (ORDINÁRIA) DE 17-MAI-2022 

Paulo Jorge Duarte Alves, presidente da Câmara Municipal de Monchique, faz público, de acordo com o 
estipulado no n.º 1 do artigo 56.º do RJAL, que na reunião (ordinária) da Câmara Municipal, realizada no dia 
17-mai-2022, foram tomadas as seguintes deliberações: 

1. Atribuição de apoio pontual ao Clube Desportivo e Cultural da Nave no âmbito do III Trail 
Serra de Monchique HPA Saúde [Proposta n.º 94-2021/2025 – proponente: Vereadora HELENA 
MARTINIANO] – ao abrigo do disposto na alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, foi deliberado, 
por unanimidade, conceder apoio logístico e o apoio financeiro pontual ao Clube Desportivo e 
Cultural da Nave, no valor de 5.741,64€ (cinco mil, setecentos e quarenta e um euros e sessenta e 
quatro cêntimos), para a realização do III Trail Serra de Monchique HPA Saúde. O senhor vereador 
Bruno Estremores (PSD), invocando eventual impedimento, não participou na discussão e votação.  

2. Alargamento ocasional do horário de estabelecimentos comerciais, nos dias 28 e 29 de maio 
de 2022, por ocasião do evento “Vamos à Vila” [Proposta n.º 95-2021/2025 – proponente: 
Vereadora HELENA MARTINIANO] – ao abrigo do disposto nas alíneas o) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do 
RJAL, conjugadas com o artigo 32.º do mesmo regime e de acordo com o artigo 16.º-A do 
Regulamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Município de 
Monchique, foi deliberado, por unanimidade, alargar excecionalmente o horário de funcionamento 
dos estabelecimentos do Grupo I e Grupo II previstos no artigo 2.º da mesma disposição 
regulamentar, no dia 28-mai-2022 até às 23:00 horas e no dia 29-mai-2022 no período entre as 
11:00 e as 20:00 horas.  

3. Nomeação dos representantes do Município de Monchique para participar na Comissão 
Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Algarve [Proposta n.º 96-2021/2025 – 
proponente: Presidente PAULO ALVES] – ao abrigo do artigo 32.º do RJAL, e para efeitos do disposto 
na alínea k) do n.º 3 e n.º 5 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, foi 
deliberado, por unanimidade, designar os seguintes representantes do Município de Monchique 
para participar na Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Algarve, ao nível 
deliberativo e técnico, a saber: a) deliberativo – PAULO JORGE DUARTE ALVES (Presidente da 
Câmara), sendo substituído nas suas faltas e impedimentos por Dr. HUMBERTO FERNANDES SÉRIO 
(Vice-Presidente da Câmara); b) técnico – Eng.ª SÓNIA MARIA LOPES MARTINHO (Chefe de Divisão de 
desenvolvimento Rural), sendo substituída nas suas faltas e impedimentos por RUI MANUEL JACInto 
LOPES (Adjunto do Presidente e Comandante dos Bombeiros Voluntários de Monchique).  

4. Parceria para o Ride Across Portugal 2022 Cycling Challenge [Proposta n.º 97-2021/2025 – 
proponente: Vereadora HELENA MARTINIANO] – ao abrigo do disposto na alínea o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do RJAL, foi deliberado, por unanimidade, conceder apoio logístico e o patrocínio no 
montante de 2.000,00€ (dois mil euros), acrescido de IVA, à Stream Plan, Lda. no âmbito da 
realização do Ride Across Portugal 2022 Cycling Challenge, preconizando a final da 5.ª etapa e a 
partida da 6.ª etapa em Monchique, respetivamente nos dias 20 e 21-mai-2022.  

*Os nomes de particulares são suprimidos no estrito cumprimento do RGPD. 

Para constar e produzir efeitos se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
costume do concelho. 

Paços do Município, 17 de maio de 2022 

O Presidente da Câmara, 


