
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

  Acta nº 03/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  08 de Fevereiro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  22 de Fevereiro de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Lucas Gonçalves, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

José Manuel Velhinho Amarelinho 
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A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, Maria de 
Lurdes Rosa. 
 

 
 

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 
o Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Velhinho 
Amarelinho, não pode estar presente na reunião por se 
encontrar doente, deliberou por unanimidade, considerar 
justificada a sua falta. -----------------------------  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALJEZUR – 
HORÁRIO DE TRANSPORTES E UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS, 
POR PARTE DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE ALJEZUR ------------------------------  
– HASTA PÚBLICA DE VIATURAS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
– HOMOLOGAÇÃO DA ACTA DE ARREMATAÇÃO ---------------  
– HASTA PÚBLICA DE UM ESPAÇO COMERCIAL DESTINADO A SIMILAR 
DE HOTELARIA NO MERCADO MUNICIPAL DE MARIA VINAGRE – 
HOMOLOGAÇÃO DA ACTA DE ARREMATAÇÃO -----------------   
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados nas vigésima quarta, vigésima quinta e 
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vigésima sexta Modificações às Grandes Opções do Plano – 
PPI e AMR e nas vigésima quarta, vigésima quinta e 
vigésima sexta Modificações ao Orçamento para o ano dois 
mil e dez e, nas primeira e segunda Modificações às Grandes 
Opções do Plano – PPI e AMR e nas primeira e segunda 
Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e onze, cujos 
documentos depois de devidamente rubricados, ficam 
arquivados em pasta própria. -------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– SOL A MONTES – ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA. – Alterações 
em habitação – Rua do Outão – Odeceixe – vinte de Janeiro 
de dois mil e onze -------------------------------  
– PAUL JONATHAN SCOFIEL E MARGARET SCOFIEL – Construção 
de habitação – Vale da Casa – Aljezur – vinte e um de 
Janeiro de dois mil e onze --------------------------  
– PROVENDA – COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE 

PROPRIEDADES, LDA. – Alterações e Ampliação em habitação – 
Urbanização do Espartal – Lote A um – Aljezur – vinte e 
seis de Janeiro de dois mil e onze -------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E CINCO DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e cinco de 
Janeiro de dois mil e onze. -------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação, neste ponto da Ordem de Trabalhos. ----------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia sete 
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de Fevereiro de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – INVENTÁRIO – CONTAGEM FÍSICA DAS 
EXISTÊNCIAS EM ARMAZÉM – ANO DE DOIS MIL E DEZ: – A 
Câmara tomou conhecimento do Inventário – Contagem Física 
das Existências em Armazém, referente ao ano de dois mil e 
dez. -------------------------------------------  
PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número cinquenta e um, datado de vinte e cinco de Janeiro 
do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba, no 
montante de setecentos e oitenta e sete euros e oitenta e 
seis cêntimos, referente à execução de várias obras na Junta 
de Freguesia de Rogil. -----------------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte e sete de 
Janeiro do corrente ano, referente à execução das referidas 
obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a 
Junta de Freguesia de Rogil a verba solicitada, no montante 
de setecentos e oitenta e sete euros e oitenta e seis 
cêntimos. ---------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR – NÚCLEO DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL: – A Câmara tomou conhecimento do 
agradecimento prestado pelo Agrupamento de Escolas de 
Aljezur – Núcleo de Educação Especial, pela colaboração 
prestada na utilização das Piscinas Municipais, durante o 
primeiro período lectivo. -----------------------------  
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número quarenta, datado 
de dezoito de Janeiro do corrente ano, informando da 
cedência definitiva ao Municipio de Aljezur de duas viaturas 
“Yamaha”, com as matriculas oitenta e sete – EM – trinta e 
seis e oitenta e sete – EM – quarenta. ----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação das 
duas viaturas “Yamaha”, com as matriculas oitenta e sete – 
EM – trinta e seis e oitenta e sete – EM – quarenta, 
atribuindo o valor patrimonial de cento e cinquenta euros a 
cada viatura. ------------------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: – Foi apresentado o ofício número trezentos e 
trinta e nove, datado de vinte e seis de Janeiro do corrente 
ano, informando do valor do Tarifário de Resíduos Sólidos 
Urbanos, para o ano de dois mil e onze. ---------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número onze, datado de catorze de Janeiro do corrente 
ano, informando da aprovação unânime, em sessão ordinária 
realizada no passado dia vinte e sete de Dezembro, de uma 
deliberação acerca da Discussão Pública da Revisão do Plano 
do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número seis, datado de treze de Janeiro do corrente 
ano, informando da aprovação, em sessão ordinária realizada 
no passado dia vinte e sete de Dezembro, das Propostas de 
Protocolos a estabelecer com as Juntas de Freguesia do 
Municipio de Aljezur. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número dois, datado de treze de Janeiro do corrente 
ano, informando da aprovação, em sessão ordinária realizada 
no passado dia vinte e sete de Dezembro, da designação dos 
membros a integrar a CPCJ de Aljezur, eleitos por escrutínio 
secreto. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número três, datado de treze de Janeiro do corrente 
ano, informando da aprovação, em sessão ordinária realizada 
no passado dia vinte e sete de Dezembro, da Actualização da 
Tabela de Taxas, Licenças, Tarifas e Preços do Município 
para dois mil e onze.------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número quatro, datado de treze de Janeiro do corrente 
ano, informando da aprovação, em sessão ordinária realizada 
no passado dia vinte e sete de Dezembro, das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para dois mil e onze. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cinco, datado de treze de Janeiro do corrente 
ano, informando da aprovação, em sessão ordinária realizada 
no passado dia vinte e sete de Dezembro, do Mapa de 
Pessoal para dois mil e onze. -----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número um, datado de treze de Janeiro do corrente 
ano, informando da aprovação, em sessão ordinária realizada 
no passado dia vinte e sete de Dezembro, da Proposta de 
Alteração ao Regulamento para Venda de Lotes para Fins 
Comerciais em Barrada – Aljezur. ---------------------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
SECÇÃO REGIONAL DO ALGARVE DA ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DOS ARQUITECTOS PAISAGISTAS: – Foi 
apresentada a carta datada de quinze de Janeiro do corrente 
ano, procedendo à apresentação de cumprimentos por parte 
dos novos corpos gerentes daquela Associação. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
IAPMEI – INSTITUTO DE APOIO ÀS PME E À INOVAÇÃO, IP: 
– Foi apresentada a carta datada de dezassete de Janeiro do 
corrente ano, agradecendo pela colaboração prestada e 
procedendo à apresentação de cumprimentos do responsável 
pelo Centro de Desenvolvimento Empresarial do Algarve, que 
agora cessa funções. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número quatrocentos e noventa e sete, 
datado de vinte e sete de Dezembro de dois mil e dez, 
acerca dos pagamentos efectuados pelo Fundo Florestal 
Permanente aos Municípios. --------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
EVA TRANSPORTES, SA: – Foi apresentado o oficio número 
cento e quarenta e um, datado de datado de vinte e quatro 
de Janeiro do corrente ano, informando que, no âmbito do 
Protocolo celebrado com vista à manutenção do Serviço de 
Transporte Público Rodoviário de Passageiros, entre Aljezur e 
Vila do Bispo, a comparticipação mensal a atribuir por parte 
do Município de Aljezur foi actualizada em quatro vírgula cinco 
porcento e, passará a ser no montante de seiscentos e trinta 
e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos, acrescido de 
IVA, com efeitos a um de Janeiro. --------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
ROTARY CLUBE DE LAGOS: – Foi apresentada a carta datada 
de vinte e um de Janeiro do corrente ano, solicitando a 
atribuição de uma apoio financeiro, destinado a apoiar a 
“PolioPlus” – Campanha de Recolha de fundos para vacinação 
da Poliomielite. -----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio financeiro solicitado. ------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de vinte e quatro de Janeiro do 
corrente ano, enviando cópia do Manifesto em Defesa da não 
Introdução de Portagens na Via do Infante. --------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de vinte e seis de Janeiro do 
corrente ano, enviando cópia da Acta da reunião do Conselho 
Executivo, realizada no passado dia dez de Janeiro. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO SEIS – VICTOR MANUEL DUARTE NUNES – EXERCÍCIO 
DE ACTIVIDADE PECUÁRIA – FREGUESIA DE ALJEZUR – 
ARTIGO SESSENTA E DOIS – SECÇÃO AH – ALJEZUR: – 
Face ao teor constante na Informação número cinco, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, 
quanto ao exercício de Actividade Pecuária a levar a cabo 
pelo Senhor Victor Manuel Duarte Nunes, na Freguesia de 
Aljezur – Artigo sessenta e dois – Secção AH – Aljezur. ----  
 

III – Acção Social 
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PONTO UM – MEDIDAS DO IEFP DE EMPREGO E INSERÇÃO – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
MEDIDAS DO IEFP DE EMPREGO E INSERÇÃO --------------  
Considerando que as Autarquias no âmbito das suas 
competências sociais, concretamente no domínio da 
empregabilidade são agentes privilegiados para garantir 
respostas mais rápidas e ajustadas à resolução dos problemas 
de emprego e exclusão social, promovendo a inserção e 
reinserção no mercado de trabalho e criando oportunidades à 
população desempregada, para melhorar competências e 
conhecer novas experiências de trabalho, bem como promover 
a inserção dos mais jovens; -------------------------  
Considerando que o IEFP promove um conjunto de medidas 
destinadas à promoção da inserção e reinserção no mercado 
de trabalho para população desempregada ou que adquiriu 
novas competências, bem como outras destinadas à inserção 
de jovens no mercado de trabalho; --------------------  
Considerando que o Município de Aljezur, sensível e 
consciente das enormes dificuldades que as famílias estão a 
atravessar, não pode deixar de se associar às várias 
iniciativas que ao nível do poder central têm sido tomadas 
para minimizar tais efeitos, pelo que, a exemplo do 
protocolado o ano passado com o IEFP, IP proponho que 
sejam promovidos candidaturas às seguintes medidas do IEFP:  
Quatro Estágios Profissionais – Formação Qualificante de níveis 
três e quatro, nas áreas: ---------------------------  
– Electromecânica ---------------------------------  
– Higiene e Saúde no trabalho -----------------------  
– Medidor Orçamentista -----------------------------  
– Treinador desportivo ------------------------------  
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Um Estágio Qualificação Emprego na área de Técnico de 
Secretariado -------------------------------------  
Dez candidaturas para Contratos Emprego Inserção, sem 
prejuízo dos que ainda se encontram em vigor; -----------  
Cinco candidaturas para Contratos Emprego Inserção+, sem 
prejuízo dos que ainda se encontram em vigor; -----------  
Que se promova a alteração orçamental necessária para dotar 
a rubrica respectiva, da verba necessária para o efeito.” ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Associativismo  
 

PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 
CONCELHO DE ALJEZUR – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

V – Educação 
 

PONTO UM – POSTO DE COBRANÇA NA CANTINA EB UM DE 
ODECEIXE – VENDA SENHAS DE REFEIÇÕES ESCOLARES: – 
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
POSTO DE COBRANÇA NA CANTINA EB UM DE ODECEIXE – 
VENDA FR SENHAS DE REFEIÇÕES ESCOLARES -------------  
Por deliberação de Câmara de onze de Novembro de dois mil 
e oito, foi deliberado criar um posto de cobrança na cantina 
da E.B. Um de Odeceixe para venda de senhas de refeição 
aos alunos daquele estabelecimento de ensino. ------------  
Como responsável pela venda das senhas ficou a trabalhadora 
Maria Joana Gracinda Batista Raimundo. Dado que não ficou 
estabelecido qual o trabalhador(a) que em caso de faltas, 
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férias e licenças substituiria a referida trabalhadora na venda 
de senhas, proponho que essa função seja atribuída à 
Assistente Operacional, Ana Maria José Ramos Assunção. ---  
Mais proponho que, nos termos legais, seja atribuída à 
referida trabalhadora o respectivo abono para falhas.” -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, que o abono para falhas 
agora atribuído à trabalhadora Ana Maria José Ramos 
Assunção, sê-lo-á apenas durante o período de impedimento 
da trabalhadora Maria Joana Gracinda Batista Raimundo. ----  
 

VI – Mercados Municipais 
 

PONTO UM – IRENE DA SILVA MARIA OLIVEIRA – ALTERAÇÃO 
AO USO DE UMA LOJA NO MERCADO MUNICIPAL DE 
ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em que Irene 
da Silva Maria Oliveira, na qualidade de arrendatária de uma 
loja sita no Mercado Municipal de Odeceixe, que actualmente 
se destina à venda de vestuário, vem solicitar autorização 
para proceder à alteração ao uso da mesma, visto pretender 
instalar uma actividade de prestação e aluguer de serviços 
(bicicletas e motorizadas). --------------------------  
Face ao teor constante na Informação número seis, da Secção 
de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
deferir a pretensão da requerente. ---------------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – VERISSALA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 
LDA. – EDIFÍCIOS MULTIFAMILIARES – CONDOMÍNIO FECHADO 
– PRAIA DA ARRIFANA – ALJEZUR – PEDIDO DE 
CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA: – Face ao teor 
constante na Informação número onze barra dois mil e onze, 
do Director do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, 
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a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao 
cancelamento da caução prestada pela empresa Verissala – 
Sociedade de Construções, Lda, para efeitos de garantia da 
boa e regular execução das obras de urbanização atrás 
identificadas, através da garantia bancária no valor de cento e 
dois mil oitocentos e cinquenta euros, emitida pelo Banco 
Espírito Santo, não havendo reforço de garantia em dinheiro. -  
PONTO DOIS – IMOZUR – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. – 
RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS INFRA-ESTRUTURAS DA 
URBANIZAÇÃO, RELATIVAMENTE AO LOTEAMENTO DA 
BARRADA – ALVARÁ DE LOTEAMENTO NÚMERO UM BARRA 
NOVENTA: – Face ao teor constante na Informação número 
onze 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, 
referente à execução dos trabalhos das infraestruturas do 
Loteamento denominado “Barrada”, a que corresponde o 
Alvará de Loteamento número um barra noventa. ----------  
PONTO TRÊS – PATRÍCIA MARIA PIEDADE DE ABRANTES 
CORREIA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CAMPISMO EM MONTE NOVO – 
BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de onze de Maio 
de dois mil e dez, no novamente apresentado o requerimento 
em que Patrícia Maria Piedade de Abrantes Correia, na 
qualidade de promitente compradora de um prédio rústico sito 
em Monte Novo, freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, 
inscrito na matriz predial rústico sob o artigo vinte, da Secção 
A, vem nos termos do número quatro, do artigo décimo 
quarto do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco 
barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com a 
nova redacção dada pela Lei número sessenta barra dois mil 
e sete, de quatro de Setembro, do Decreto-Lei número trinta 
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e nove barra dois mil e oito e da Portaria número mil 
trezentos e vinte barra dois mil e oito, solicitar informação 
prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de 
um Parque de Campismo e Caravanismo, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de indeferir a pretensão da requerente, face ao teor constante 
na Informação número dezassete barra dois mil e onze – FR, 
da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares. ---  
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. --------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número cento e trinta, 
datado de vinte e oito de Janeiro do corrente ano, enviando 
informação acerca do horário de transportes e utilização das 
piscinas municipais, por parte dos alunos do Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Aljezur. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO DOIS – HASTA PÚBLICA DE VIATURAS EM MAU ESTADO 
DE CONSERVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DA ACTA DE 
ARREMATAÇÃO: – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, homologar a Acta de Arrematação, referente 
à Alienação em Hasta Pública de oito viaturas fora de uso, 
realizada no passado dia quatro de Fevereiro, as quais foram 
arrematadas pelo Senhor José Manuel dos Santos Antunes, na 
qualidade de Sócio Gerente e em representação da sociedade 
“Rei da Sucata – Comércio Geral de Sucatas, Unipessoal, 
Lda, pelo valor global de nove mil duzentos e cinquenta 
euros. -----------------------------------------  
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PONTO TRÊS – HASTA PÚBLICA DE UM ESPAÇO COMERCIAL 
DESTINADO A SIMILAR DE HOTELARIA NO MERCADO 
MUNICIPAL DE MARIA VINAGRE – HOMOLOGAÇÃO DA ACTA 
DE ARREMATAÇÃO: – A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, homologar a acta de arrematação 
da Secção Comercial, destinada a espaço destinado a Similar 
de Hotelaria, no Mercado de Maria Vinagre, realizada no dia 
passado dia quatro de Fevereiro, o qual foi arrematado pela 
Senhora Maria Manuela Conceição Amado, pelo valor de mil 
euros. -----------------------------------------  
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 onze horas e trinta minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, Maria 
de Lurdes Rosa, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. ----  
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O Vice-Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
A Secretária, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 

 

 


