
 
 

E D I T A L 
 

 
 

 

JOÃO MARIA ARANHA GRILO, Presidente da Câmara Municipal supra, faz saber, nos termos do 

artigo 56º do regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, que na reunião da Câmara Municipal do dia 01 de fevereiro de 2023, foram tomadas 

as seguintes deliberações: 

 

- Deliberado por maioria, com os votos a favor dos eleitos pelo PS e a abstenção da eleita pelo 

Nós, Cidadãos, ratificar a alteração orçamental; 
 

- Deliberado por maioria, com os votos a favor dos eleitos pelo PS e a abstenção da eleita pelo 
Nós, Cidadãos, aprovar a alteração orçamental; 
 

- Deliberado por unanimidade, sem a participação da eleita pelo Nós, Cidadãos por não ter 

estado presente, aprovar a ata n.º 02, de 18.01.2023; 
 

- Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um apoio para o funcionamento da Creche 

do Centro Social Paroquial de Alandroal; por maioria, com os votos a favor dos eleitos pelo PS 

e com a abstenção da eleita pelo Nós Cidadãos, aprovar a atribuição de um apoio para o 

funcionamento da Creche de Santiago Maior e por unanimidade aprovar a aquisição de uma 

sepultura perpétua em dezoito prestações mensais e a atribuição de uma compensação 

extraordinária do valor da fatura da água; 
 

- Deliberado por unanimidade aprovar a Adenda ao Protocolo de Colaboração entre a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo com o Município de Alandroal - Unidade de Saúde 

de Orvalhos; 
 

- Deliberado por unanimidade aprovar a Adenda ao Protocolo de Colaboração entre a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo com o Município de Alandroal - Unidade de Saúde 

de Santiago Maior (Pias); 
 

- Deliberado por unanimidade aprovar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil; 
 

- Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um apoio à fixação de residência em 

habitação própria; 
 

- Deliberado por unanimidade ratificar o valor de aquisição do prédio “Courela da Vinha”; 
 

- Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de prorrogação de prazo da empreitada – 

“Centro de Acolhimento Turístico e Interpretativo de Juromenha"; 
 

- Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de três apoios de vales de compras 

alimentares; 
 

- Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição de um apoio ao arrendamento de habitação; 
 

- Deliberado por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura relativo ao Processo de obras 

n.º 28/22 – EDIFIC; 

 

- Deliberado por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura relativo ao Processo de obras 

n.º 41/22 – EDIFIC 
 

- Deliberado por unanimidade aprovar os projetos de especialidades referentes ao Processo de 

obras n.º 43/21 – EDIFIC; 

 

 

 



 
 
 

 

Edifício Sede do Município de Alandroal, ao primeiro de fevereiro de 2023 

 

 

O Presidente da Câmara 

 

 

 

(JOÃO MARIA ARANHA GRILO) 


