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MANDATO 2021/2025 – N.º 01/2022, de 04 de janeiro 

DELIBERAÇÕES – REUNIÃO (ORDINÁRIA) DE 04-JAN-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 
04-jan-2022, foram tomadas as seguintes deliberações: 

1. Atribuição de subsídio pontual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Monchique no âmbito do combate ao incêndio de 17 e 18-ago-2021 [Proposta n.º 39-2021/2025 
– Proponente: Presidente da Câmara, PAULO ALVES]: nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do RJAL, a Câmara Municipal deliberou conceder apoio financeiro pontual à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monchique, no valor de 21.188,30€, a fim de liquidar as 
faturas dos serviços de máquinas de rasto no combate ao incêndio de 17 e 18-ago-2021 ocorrido no 
concelho de Monchique. A deliberação foi tomada por unanimidade. 

2. Ratificação da 2.ª adenda ao protocolo de colaboração para “monitorização e controlo ativo 
de perdas e adoção de sistemas de rega urbana inteligentes e eficientes” [Proposta n.º 33-
2021/2025 (2.ª versão) – proponente: Presidente da Câmara, PAULO ALVES]: nos termos do n.º 3 do 
artigo 35.º do RJAL, em conjugação com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 4 
de junho e com a Portaria de Extensão de Encargos n.º 587/2020, de 01-out-2020, a Câmara 
Municipal deliberou ratificar a outorga da 2.ª adenda ao protocolo para monitorização e controlo 
ativo de perdas e adoção de sistemas de rega urbana inteligentes e eficientes, celebrado entre a 
Agência Portuguesa do Ambiente e o Município de Monchique. A deliberação foi tomada por 
unanimidade. 

3. Ratificação da comparticipação do Município de   Monchique na   candidatura   da   AMAL   ao 
POSEUR 15-2021-02 – Deteção e combate à Espécie Invasora Vespa velutina [Proposta n.º 40-
2021/2025 – Proponente: Presidente da Câmara, PAULO ALVES]: nos termos das alíneas o) e u) do 
n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, a Câmara Municipal deliberou ratificar a comparticipação do Município 
de Monchique na candidatura da AMAL ao POSEUR 15-2021-02 – Deteção e combate à espécie 
invasora Vespa velutina, no montante de 273,21€. A deliberação foi tomada por unanimidade. 

4. Apoio logístico e financeiro à Federação Portuguesa de Ciclismo no âmbito da 48.ª Volta ao 
Algarve em Bicicleta [Proposta n.º 41-2021/2025 – Proponente: Vereadora, HELENA MARTINIANO]: 
nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, a Câmara Municipal deliberou 
aprovar a apoio logístico e financeiro no montante de 27.500,00€, à Federação Portuguesa de 
Ciclismo, no âmbito da 48.ª Volta ao Algarve em Bicicleta, a realizar no dia 17-fev-2022. A 
deliberação foi tomada por unanimidade. 

5. Celebração de contrato de comparticipação para acompanhamento técnico da aquisição de 
serviços de elaboração da estratégia local de habitação no âmbito do 1.º Direito [Proposta n.º 
42-2021/2025 – Proponente: Presidente da Câmara, PAULO ALVES]: nos termos do artigo 32.º do 
RJAL, a Câmara Municipal deliberou aprovar a outorga do contrato de comparticipação para 
acompanhamento técnico da aquisição de serviços de elaboração da estratégia local de habitação 
no âmbito do 1.º Direito com o IHRU, IP, prevendo a comparticipação deste instituto no montante de 
15.200,00€. A deliberação foi tomada por unanimidade. 

6. Emissão de parecer sobre a proposta de escalas de turnos das farmácias para o ano de 2022 
[Proposta n.º 43-2021/2025 – Proponente: Vereadora, HELENA MARTINIANO]: nos termos do artigo 
32.º do RJAL, a Câmara Municipal deliberou emitir parecer favorável à proposta de escalas de 
turnos das farmácias apresentado pela ARS Algarve. A deliberação foi tomada por unanimidade. 

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, 04 de janeiro de 2022 
O Presidente da Câmara, 


