
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 14/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  28 de Junho de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.00 horas  
Aprovada em:  28 de Junho de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 10.00 horas. 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
a Senhora Vereadora Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da 
Silva, não pode estar presente na reunião por se encontrar de 
férias, deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua 
falta. ------------------------------------------  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– INSERÇÃO PROFISSIONAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA – 
PEDIDO DE ESTÁGIO DE LICENCIATURA EM GESTÃO ----------  
– IVO & CRISTO, LDA – ACTUALIZAÇÃO DE RENDA MENSAL – 
ARMAZÉM ---------------------------------------  
– MERCEARIA DA PONTE DE ALJEZUR, LDA – ACTUALIZAÇÃO DE 
RENDA MENSAL – ESTABELECIMENTO PARA VENDA DE PRODUTOS 
ALIMENTARES ------------------------------------  
– PT COMUNICAÇÕES – ACTUALIZAÇÃO DE RENDA MENSAL – 
SALA COM A ÁREA DE VINTE METROS QUADRADOS ----------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
– Não foram prestadas quaisquer informações. ------------  
 

II – Administração e Finanças 
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PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE CATORZE DE JUNHO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de catorze de Junho de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
sete de Junho de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – ABERTURA DE CONTA NO BES: – Pelo 
Senhor Presidente foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ABERTURA DE CONTA DO MUNICÍPIO NO BALCÃO DO BES EM 
ALJEZUR ----------------------------------------  
Considerando que tem sido politica do Município a abertura de 
contas bancárias em todas as agências com balcão em 
Aljezur; ----------------------------------------  
Considerando que o Banco Espírito Santo (BES) abriu 
recentemente um Balcão em Aljezur; -------------------  
Considerando a comunicação do BES, datada de seis de 
Junho do corrente ano, em que nos são propostas uma série 
de áreas de negócio, seguramente importantes para o 
Município; ---------------------------------------  
Proponho que: -----------------------------------  
Seja aberta uma conta do Município no balcão de Aljezur do 
BES, a qual deverá ser movimentada nas seguintes condições:  
Os cheques deverão conter sempre duas assinaturas de um 
dos grupos seguintes: ------------------------------  
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- Um com três; um com quatro; dois com três; dois com 
quatro; -----------------------------------------  
Sendo que: (Um) é o Presidente da Câmara, José Manuel 
Velhinho Amarelinho; (Dois) é o Vice-Presidente, José 
Manuel Lucas Gonçalves; (Três) é o Tesoureiro, Maria 
Manuela Candeias Francisco da Glória Assis; (Quatro) é o 
Assistente Administrativo Principal, Amália Dias Regino 
Correia.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número dez, datado de treze de 
Junho do corrente ano, solicitando a atribuição apoio logístico 
bem como de um subsídio, no montante de duzentos e 
cinquenta euros, destinado a apoiar a realização dos Arraias 
dos Santos Populares, no Largo “5 de Outubro”, em Aljezur.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de duzentos e cinquenta euros. ----------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de quinze de Junho do corrente 
ano, solicitando o apoio dos Municípios com vista à aquisição 
de bicicletas para indivíduos de visão reduzida. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de catorze de Junho do corrente 
ano, enviando cópia da acta relativa à reunião do Conselho 
Executivo, realizada no passado dia seis de Junho. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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ASSEMBLEIA DE DEUS (TEMPLO DE SIÃO): – Foi 
apresentado o ofício número oito, datado de catorze de Junho 
do corrente ano, apresentando os agradecimentos daquela 
Igreja Evangélica por todo o apoio prestado por esta 
Autarquia. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP: – 
Foi apresentado o ofício número cinco mil novecentos e dois, 
datado de sete de Junho do corrente ano, acerca do Curso 
“Aprendizagem – Técnicas de Informação e Animação Turística 
– Acção número um. ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício circular número dois, datado de sete de 
Junho do corrente ano, enviando cópia da acta da reunião da 
Assembleia Intermunicipal, realizada no passado dia vinte e 
seis de Abril. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número quinhentos e treze, datado de 
treze de Junho do corrente ano, enviando cópia da acta da 
reunião extraordinária do Conselho Directivo, realizada no dia 
vinte e três de Maio. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e dezassete, datado de 
catorze de Junho do corrente ano, informando que, em 
reunião do Conselho Directivo, foi deliberado que os Vigilantes 
Florestais daquela Associação adstritos ao Município de Aljezur, 
durante o período de vigilância e prevenção florestal, tomarão 
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o almoço na cantina dos Serviços Sociais destas Autarquias 
do Municipio de Aljezur. ----------------------------    
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a 
proposta aprovada pelo Conselho Directivo da Terras do 
Infante – Associação de Municípios e transferir para aquela 
Associação uma verba, no montante de oitocentos e cinquenta 
euros, para o efeito. ------------------------------  
EFÍGIE – AGÊNCIA DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO, LDA: – Foi 
apresentada a carta sem data, oferecendo os serviços daquela 
empresa com vista à produção e colocação gratuita de peças 
de sinalização e informação de praias, no Municipio de 
Aljezur. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a 
proposta de sinalética direccional, proposta pela HPP – Saúde.  
ACTA – A COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício datado de catorze de Junho do corrente 
ano, enviando cópia do Relatório de Contas relativo ao 
exercício de dois mil e dez. -------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL: – Foi 
apresentado o ofício número mil duzentos e cinco, datado de 
nove de Junho do corrente ano, apresentando os 
agradecimentos do Secretário de Estado da Administração 
Local, ao cessar funções, pela colaboração prestada. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E 
COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o ofício datado de 
dezasseis de Maio do corrente ano, solicitando a atribuição de 
um subsídio, destinado a apoia a realização da XIV Festa dos 
Pescadores, que decorrerá no próximo dia trinta de Julho. ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de duzentos e cinquenta euros. ----------------  
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PONTO SEIS – BPI – PRÉMIO DE ANTIGUIDADE – MANUEL JOSÉ 
DE JESUS MARREIROS: – Foi apresentado o ofício datado de 
vinte e cinco de Outubro de dois mil e dez, enviando factura 
número duzentos e três mil quinhentos e quarenta e seis, no 
valor de cinco mil cento e oitenta e quatro euros e trinta e 
cinco cêntimos, relativa ao Prémio de Antiguidade do 
colaborador daquela entidade bancária e antigo Presidente da 
Câmara, Senhor Manuel José de Jesus Marreiros e, solicitando 
o seu pagamento. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao BPI, em 
presença do parecer do Jurista da Autarquia, Doutor Cordeiro 
da Cunha, do qual se remete cópia, não ser devido por parte 
desta Autarquia o Prémio de Antiguidade ora solicitado. -----  
PONTO SETE – PROTOCOLO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 
DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR E 
O MUNICÍPIO DE ALJEZUR – RENOVAÇÃO: – Pelo Senhor 
Vice-Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROTOCOLO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO 
HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR E O MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR – RENOVAÇÃO -----------------------------  
Atendendo à importância do trabalho que está a ser 
desenvolvido no âmbito do protocolo em epigrafe e da 
necessidade do mesmo ter sequência, nas várias vertentes, de 
recolha, limpeza, e organização de toda a documentação. ---  
Assim sendo, proponho que se renove o mesmo protocolo 
assinado com a Associação de Defesa do Património Histórico 
e Arqueológico de Aljezur, por igual período.” ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à renovação 
do referido Protocolo, com efeitos a um de Junho do corrente 
ano. ------------------------------------------  
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PONTO OITO – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – GIP – 
CANDIDATURA – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, datado de dezasseis de Junho do corrente ano e 
exarado do Formulário de Candidatura – Gabinete de Inserção 
Profissional – GIP. --------------------------------  
 

III – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – DOMINGOS MANUEL ORELHA BORGES: – Foi 
apresentado o requerimento em que Domingos Manuel Orelha 
Borges tendo adquirido um lote de terreno sito no Loteamento 
Municipal dos Malhadais, denominado Lote seis – Quinta Fase 
e cuja escritura de compra e venda foi celebrada em vinte e 
cinco de Setembro de dois mil, vem solicitar autorização para 
alienar o referido lote, bem como todas a benfeitorias nele 
existentes (uma moradia unifamiliar concluída), por motivos de 
se encontrar a decorrer o processo do seu divórcio. -------  
Face ao teor constante na Informação número setenta e seis, 
datada de catorze de Junho do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, comunicar que não pretende exercer o direito 
preferência, autorizando a alienação do referido imóvel. ------  
 

IV – Obras Municipais 

 

PONTO UM – REPARAÇÃO DE CAMINHOS MUNICIPAIS – PESO 
DE CIMA – FRAMANGOLA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA – CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS: – Face ao teor constante na Informação número 
quarenta barra dois mil e onze, do Director do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, homologar o Auto de Recepção Definitiva e 
proceder ao cancelamento da caução prestada pela empresa 
José de Sousa Barra & Filhos, Lda, referente à empreitada 
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de execução de obras de Reparação de Caminhos Municipais 
– Peso de Cima – Framangola, através de duas garantias 
bancárias, uma no valor de quatro mil oitocentos e sessenta 
euros e oitenta cêntimos e outra, no valor de quatro mil 
oitocentos e sessenta e um euros, ambas emitidas pelo Banco 
Espírito Santo, não havendo reforço de garantia em dinheiro. -  
PONTO DOIS – PROJECTO DE ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DO 
LOTEAMENTO DA BARRADA – ALVARÁ NÚMERO QUATRO 
BARRA NOVENTA E SETE: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de alteração simplificada do 
Loteamento da Barrada (Alvará número quatro barra noventa 
e sete), conforme o proposto na Memória Descritiva e 
Justificativa, datada de oito de Junho de dois mil e onze, e 
subscrita pelo Técnico Superior Filipe Jorge Santos Almeida, 
que anexa a respectiva planta de alterações, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados, ficam anexos à 
presente acta. -----------------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – AQUAZUL – INVESTIMENTOS TURÍSTICOS E 
HOTELEIROS, SA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM COVÃO 
DAS ESTEVES – BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento 
em que Aquazul – Investimentos Turísticos e Hoteleiros, SA, 
na qualidade de proprietária de um prédio urbano, sito em 
Covão das Esteves, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo dois, da Secção N, da freguesia de Bordeira e 
Municipio de Aljezur, vem nos termos do artigo décimo quarto, 
do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
prévia sobre a possibilidade de construção de uma moradia, a 
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afectar a Turismo em Espaço Rural e de um edifício destinado 
a apoio de actividades agrícolas, no local acima identificado. -  
No âmbito da informação número cento e catorze barra dois 
mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, 
constante no ofício número cinco mil novecentos e trinta e 
quatro barra dois mil e onze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a 
pretensão da requerente. ----------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO DOIS – TURIVICENTINA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 
TURÍSTICOS, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – 
CONSTRUÇÃO DE HOTEL RURAL EM SILVEIRA – BORDEIRA: – 
No seguimento da deliberação de vinte e seis de Abril do 
corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento em 
que TURIVICENTINA – Investimentos Imobiliários e Turísticos, 
Lda, na qualidade de proprietária de dois prédios urbanos, 
sitos em Silveira, freguesia de Bordeira e Municipio de Aljezur, 
inscritos na matriz predial rústica sob os artigos trinta e vinte 
e sete, ambos da Secção P e descritos na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número duzentos e oitenta e 
cinco e número trezentos e setenta e quatro, respectivamente, 
vem nos termos do artigo decimo quarto, do Decreto-Lei 
número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, 
de dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, 
de trinta de Março, solicitar informação prévia sobre a 
viabilidade de levar a efeito a construção de um 
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Empreendimento Turístico em Espaço Rural, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
No âmbito da informação número duzentos e setenta e nove 
barra dois mil e onze – SV, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, indeferir a pretensão da requerente. ----------  
PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL DE 
LAGOS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO 
DE ESCOLA EM BARRADA – ALJEZUR: – No seguimento da 
deliberação de vinte e quatro de Maio do corrente ano, foi 
novamente apresentado o requerimento em que Associação de 
Educação Internacional de Lagos (AEIL), na qualidade de 
usufrutuária de um prédio urbano, sito em Barrada, freguesia 
e Municipio de Aljezur, vem nos termos do número um e 
número dois, do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, de 
trinta de Março, solicitar informação quanto à viabilidade de 
construção de um edifício destinado à implementação da 
Escola Internacional. -------------------------------  
No âmbito da comunicação em epigrafe, muito em particular 
dos factos aí enunciados, nomeadamente o investimento 
efectuado até ao momento pela requerente e a dificuldade 
revelada na aquisição do prédio para instalação da escola, 
uma vez que o terreno inicialmente posto à disposição pela 
Autarquia não comporta o futuro estabelecimento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar conforme a seguir se 
indica: -----------------------------------------  
– Face à nova calendarização apresentada, procederemos ao 
pedido de prorrogação junto da Direcção Regional de 
Agricultura do Algarve, para aí funcionar com carácter 
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provisório por mais um ano lectivo e, do facto e decisão da 
Direcção Regional de Agricultura do Algarve dar conhecimento 
à Escola Internacional do Algarve e Direcção Regional de 
Educação. --------------------------------------  
 

VI – Trânsito 
 

PONTO UM – COLOCAÇÃO DE SINALÉTICA DE TRÂNSITO – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------   
ALTERAÇÕES DE TRÂNSITO NA VILA DE ODECEIXE E NÚCLEO 
URBANO DA PRAIA DE ODECEIXE -----------------------  
No âmbito do ordenamento de trânsito, foram promovidas 
reuniões com os comandos da GNR do Posto de Odeceixe e 
de Aljezur de forma a corrigir algumas situações, criar nova 
sinalética e reordenar o trânsito. ----------------------  
Desta forma proponho as seguintes alterações devidamente 
documentadas nos mapas anexos. ---------------------  
Durante o período de verão a pressão existente nos 
estacionamentos das praias do Amado e Monte Clérigo 
remete-nos para uma situação de impossibilidade de circulação 
ou de permanência de Auto-caravanas, pelas dimensões que 
estas viaturas apresentam tornam impossível algumas manobras 
bloqueando os parques de estacionamento. ---------------  
Proponho desta forma e apesar de não se tratar de uma via 
de circulação mas ainda assim se tratar de um espaço da 
responsabilidade desta Câmara a colocação de um sinal de 
proibição de circulação de Auto-caravanas nas entradas do 
estacionamento do Monte Clérigo e no estacionamento norte 
da Praia do Amado.” ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta e da mesma dar conhecimento aos Comandos da 
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GNR de Aljezur e Odeceixe e, aos Bombeiros Voluntários de 
Aljezur, cujos documentos ficam anexos. ----------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – INSERÇÃO PROFISSIONAL DA UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA: – Foi apresentado o e-mail datado de catorze de 
Junho do corrente ano, solicitando informação quanto à 
disponibilidade desta Autarquia para proporcionar um estágio de 
uma estudante da Licenciatura em Gestão, Soraia Alexandra 
Amado Gordo, a aluna daquela escola e oriunda do Municipio 
de Aljezur, a decorrer no período compreendido entre o dia 
vinte de Junho e dezanove de Agosto do corrente ano. -----  
Face ao teor constante na Informação número catorze, da 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, 
Câmara deliberou, por unanimidade, informar a Universidade de 
Coimbra que está disponível para receber a estagiária oriunda 
do Municipio de Aljezur, da Licenciatura em Gestão, na 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento. ------  
PONTO DOIS – IVO & CRISTO, LDA – ACTUALIZAÇÃO DE 
RENDA MENSAL – ARMAZÉM: – Face ao teor constante na 
Informação número oitenta e quatro, datada de vinte e dois 
de Junho do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
actualizar o valor da renda mensal para vigorar no ano de 
dois mil e onze, passando a ser no valor de cento e vinte e 
seis euros, com efeitos a um de Julho. ----------------  
PONTO TRÊS – MERCEARIA DA PONTE DE ALJEZUR, LDA – 
ACTUALIZAÇÃO DE RENDA MENSAL – ESTABELECIMENTO 
PARA VENDA DE PRODUTOS ALIMENTARES: – Face ao teor 
constante na Informação número oitenta e três, datada de 
vinte e dois de Junho do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, actualizar o valor da renda mensal para 
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vigorar no ano de dois mil e onze, passando a ser no valor 
de quinhentos e dois euros, com efeitos a um de Julho. ----  
PONTO QUATRO – PT COMUNICAÇÕES – ACTUALIZAÇÃO DE 
RENDA MENSAL – SALA COM A ÁREA DE VINTE METROS 
QUADRADOS: – Face ao teor constante na Informação número 
oitenta e um, datada de vinte e dois de Junho do corrente 
ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, actualizar o valor da 
renda mensal para vigorar no ano de dois mil e onze, 
passando a ser no valor de trezentos e vinte e nove euros, 
com efeitos a um de Julho. -------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José da Silva 
Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

 
     

 
O Presidente, 
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__________________________________ 
 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 


