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A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
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António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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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 totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 
 

 
 

Deliberações Tomadas 
 

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 na sexta e na sétima Modificações às 
Grandes Opções do Plano – PPI, na sétima e na oitava 
Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR e na 
oitava e na nona Modificações ao Orçamento para o ano dois 
mil e treze, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados, ficam arquivados em pasta própria. ------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E TREZE – 
PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento 
da Informação número três barra dois mil e treze – Parecer 
genérico para celebração de contratos de prestação de serviço, 
ao abrigo do ponto IV do referido parecer, aprovado em 
reunião de Câmara de vinte e quatro de Janeiro de dois mil 
e doze, em que foram contempladas todas as adjudicações 
respeitantes ao mês de março do corrente ano, cujos 
documentos ficam arquivados em pasta própria. -----------  
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II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
CATORZE DE MAIO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 
da reunião ordinária de catorze de maio de dois mil e treze.  
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 maio de dois mil e treze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número dezoito, datado de oito de maio do corrente 
ano, informando da aprovação, em sessão realizada no 
passado dia vinte e nove de abril, da Prestação de Contas e 
Relatório de Gestão de dois mil e doze. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número dezassete, datado de oito de maio do corrente 
ano, informando da aprovação, em sessão realizada no 
passado dia vinte e nove de abril, da reprogramação para a 
Intervenção Polis Litoral Sudoeste. ---------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 
FLORESTAS: – Foi apresentado o ofício circular número onze 
mil trezentos e setenta e seis, datado de oito de maio do 
corrente ano, acerca da conclusão, ao nível regional, do 
processo de fusão entre o ex-ICNB e a ex-AFN, dando 
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assim origem ao Departamento de Conservação da Natureza e 
Florestas do Algarve, do ICNF, IP e nomeação, em regime 
de substituição, dos respetivos dirigentes. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA – DIREÇÃO DE 
SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALGARVE: – Foi apresentado o e-
mail datado de treze de maio do corrente ano, procedendo ao 
agradecimento, relativamente à forma como foi organizada a 
logística e garantido o transporte dos alunos para a realização 
das Provas Finais do Ensino Básico. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número cento e um, datado de catorze 
de maio do corrente ano, enviando informação acerca do 
Fundo Florestal Permanente – Apoios a Autarquias Locais 
detentoras de Equipas de Sapadores Florestais. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício circular número dois, enviando cópia de 
ata da reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal da 
Terras do Infante – Associação de Municípios, que decorreu 
no passado dia vinte e dois de abril. ------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA: – No âmbito do 
teor constante na informação número dezanove barra dois mil 
e treze – DTOU/FF, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, formalizar a 
Parceria ABAE/Município de Aljezur, no âmbito do Programa 
Eco-Escolas, cujos documentos, depois de devidamente 
rubricados ficam apensos à presente ata. ----------------  
SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE LAGOS: – Foi 
apresentado o ofício datado de oito de maio do corrente ano, 
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enviando cópia do despacho proferido no processo número 
quatrocentos e vinte e nove barra doze ponto um TALGS. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO: – Foi 
apresentada a carta datada de treze de maio do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um subsídio no montante de dois 
mil e quinhentos euros, destinado a apoiar as atividades 
levadas a cabo por aquela associação. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
PONTO CINCO – ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
CELEBRADO ENTRE A ARS ALGARVE – ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE E O MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
cláusulas da Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado 
entre a ARS Algarve – Administração Regional de Saúde do 
Algarve e o Município de Aljezur, no âmbito da Prestação de 
Serviços Médicos entre os Serviços Médicos Cubanos e a 
Administração Central dos Sistemas de Saúde, IP, do 
Ministério da Saúde da República Portuguesa, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados ficam apensos 
à presente ata. ----------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade informar a ARS Algarve 
de que, por força das circunstâncias, deverá de imediato ser 
alocado mais um médico ao Centro de Saúde de Aljezur. ---  
PONTO SEIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CELEBRAÇÃO 
DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – SISTEMA DE 
TELEFONIA VOIP, PELO PRAZO DE UM ANO – PEDIDO DE 
APROVAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE DESPESA PLURIANUAL: – No 
âmbito do teor constante na informação número oito barra MC 
barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos – Contratação Pública, datada de 
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dezassete de maio, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a assunção da presente despesa plurianual – 
Prestação de serviços para celebração de contrato de 
Assistência Técnica – Sistema de Telefonia VoiP, pelo prazo 
de um ano. -------------------------------------  
PONTO SETE – MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR – ANOS DE DOIS MIL E SEIS A DOIS MIL E DOZE: 
– Foi apresentada a informação número trinta e seis barra 
dois mil e treze – DOM/SASP, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, acerca da quantidade de materiais 
recicláveis recolhidos pela Algar durante os anos de dois mil 
e seis a dois mil e doze. --------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO OITO – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – ANOS DE 
DOIS MIL E SEIS A DOIS MIL E DOZE: – Foi apresentada a 
informação número trinta e seis barra dois mil e treze – 
DOM/SASP, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, 
acerca da evolução dos resíduos produzidos no Município de 
Aljezur, desde dois mil e seis a dois mil e treze, na qual se 
verifica um decréscimo na produção desde o ano de dois mil 
e nove. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO NOVE – PROTOCOLO A ESTABELECER ENTRE A 
IMPRENSA NACIONAL – CASA DA MOEDA E A ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO ENTRE A IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA E A 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES ----------  
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Proponho que ao abrigo do protocolo mencionado em epígrafe, 
se aceite as suas condições e que, a título de donativo, se 
manifeste o interesse em aderir à iniciativa e se escolha a 
Lista sete, dos livros em anexo. Esta coleção, passara a 
fazer parte do acervo do Município de Aljezur.” -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DEZ – PROGRAMA MOBILIDADE DE EDUCADORES – 
PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR, FCG E DRC 
ALGARVE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de protocolo a estabelecer entre o Município de 
Aljezur, FCG e DRC Algarve, no âmbito do Programa 
Mobilidade de Educadores, cujos documentos depois de 
devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata. ------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES DE 
AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO 
MENINO JESUS – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA 
TERESINHA DO MENINO JESUS NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS 
SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS 
AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL -----------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------  
Considerando que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
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Que sejam aprovados os relatórios dos apoios prestados pela 
Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus, relativos 
aos meses de fevereiro, março abril de dois mil e treze, em 
anexo; -----------------------------------------  
Que seja transferida para a Conferência de Santa Teresinha 
do Menino Jesus a verba de mil trezentos e vinte e cinco 
euros e quarenta e dois cêntimos, relativa aos meses em 
causa, para os apoios previstos em protocolo.” -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta e transferir para a Conferência de Santa Teresinha 
do Menino Jesus a verba de mil trezentos e vinte e cinco 
euros e quarenta e dois cêntimos, correspondente 
nomeadamente: -----------------------------------  
– Mês de fevereiro – trezentos e quarenta e cinco euros e 
dois cêntimos ------------------------------------  
– Mês de março – quinhentos euros -------------------  
– Mês de abril – quatrocentos e oitenta euros e quarenta 
cêntimos. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – REGULAMENTO DE APOIO À MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS: – 
Face ao teor constante na informação número quarenta e nove 
barra dois mil e treze – DDEP/SE/RF, da Divisão de 
Desenvolvimento Economico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, a constituição da Comissão para 
apreciação dos Apoios à Melhoria das Condições de Habitação 
de Munícipes Carenciados, que será constituída pelo Senhor 
Presidente da Câmara, pela Senhora Vereadora da área da 
Ação Social, pelo Presidente da Junta de Freguesia da área 
de influência. ------------------------------------  
 

IV – Associativismo 
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PONTO UM – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – ARRAIAIS 
DOS SANTOS POPULARES – PEDIDO DE APOIO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – PT – COMUNICAÇÕES, S.A – ATUALIZAÇÃO DA 
RENDA MENSAL: – No âmbito do teor constante na 
informação número sete barra dois mil e treze – DDEP/CD, 
datada de vinte e dois de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar à arrendatária que, de 
acordo com a Portaria número trezentos e sessenta e oito 
barra dois mil e doze, de seis de novembro e com o artigo 
vinte e cinco, da Lei número seis barra dois mil e seis, 
alterada pela Lei número trinta e um barra dois mil e doze, 
de catorze de agosto, a partir de um de julho de dois mil e 
treze, o valor da renda mensal será de trezentos de cinquenta 
e um euros e quarenta e três cêntimos. ----------------  
PONTO DOIS – EVANGELISTA ALEXANDRE DE OLIVEIRA – 
ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL: – No âmbito do teor 
constante na informação número oito barra dois mil e treze – 
DDEP/CD, datada de vinte e dois de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar ao arrendatário que, de 
acordo com a Portaria número trezentos e sessenta e oito 
barra dois mil e doze, de seis de novembro e com o artigo 
vinte e cinco, da Lei número seis barra dois mil e seis, 
alterada pela Lei número trinta e um barra dois mil e doze, 
de catorze de agosto, a partir de um de julho de dois mil e 
treze, o valor da renda mensal será de duzentos e cinquenta 
e oito euros e quarenta e um cêntimos. ----------------  
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PONTO TRÊS – ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PORMENOR NO 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR: ----------------------------  
– ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO 
ESPECÍFICA DA PAISAGEM OCEANO – ALJEZUR: – No âmbito do teor 
constante na informação número cento e vinte e quatro A 
barra dois mil e treze – FA, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
determinar a elaboração de um Plano de Pormenor para a 
Área de intervenção específica da Paisagem Oceano, Plano 
esse que deverá ser elaborado no prazo máximo de seis 
meses. -----------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, determinar a abertura de 
um período de quinze dias, para a formulação de sugestões e 
para a apresentação de informações sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração. -------------------------  
– ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO 
ESPECÍFICA DE EQUIPAMENTOS E USO TURÍSTICO A NORTE DE ALJEZUR 
(ZONA DESPORTIVA): – No âmbito do teor constante na 
informação número cento e vinte e cinco barra A dois mil e 
treze – FA, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, determinar a elaboração 
de um Plano de Pormenor para a Área de intervenção 
específica de Equipamentos e uso turístico a Norte de Aljezur 
(Zona Desportiva), Plano esse que deverá ser elaborado no 
prazo máximo de seis meses. ------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, determinar a abertura de 
um período de quinze dias, para a formulação de sugestões e 
para a apresentação de informações sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração. -------------------------  

VI – Obras Municipais  
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PONTO UM – HTECNIC – CONSTRUÇÕES, LDA. – REPARAÇÃO 
DA PONTE SOBRE A RIBEIRA DA CARRAPATEIRA – 
LIBERAÇÃO DAS CAUÇÕES, AO ABRIGO DO DECRETO-LEI 
NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS MIL E DOZE, DE 
VINTE E DOIS DE AGOSTO: – Face ao teor constante na 
informação número oitenta e quatro barra dois mil e treze, do 
Diretor do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do decreto-lei 
número cento e noventa barra dois mil e doze, de vinte e 
dois de agosto, proceder à liberação parcial da caução 
prestada pela empresa HTECNIC – Construções, Lda, referente 
empreitada de Reparação da Ponte sobre a Ribeira da 
Carrapateira, liberando assim uma verba no montante de 
catorze mil cento e setenta e um euros e setenta cêntimos, 
correspondente a noventa porcento da garantia bancária emitida 
pela COSEC, S.A, no valor de quinze mil setecentos e 
quarenta e seis euros e trinta e três cêntimos, outra verba, 
no montante de catorze mil cento e setenta e um euros e 
setenta cêntimos, correspondente a noventa porcento da 
garantia bancária emitida pela COSEC, S.A, no valor de 
quinze mil setecentos e quarenta e seis euros e trinta e três 
cêntimos e, ainda, uma verba no montante de quatro mil 
oitocentos e trinta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos, 
correspondente a noventa porcento da garantia prestada em 
dinheiro, no valor de cinco mil trezentos e setenta e três 
euros e vinte e um cêntimos. ------------------------  

VII – Obras Particulares  
 

PONTO UM – HELMUT JOSEF NIEDWOROK – ALTERAÇÃO DE 
CAMINHO SITO EM SAMOQUEIRA – ROGIL: – Foi apresentado 
o requerimento em que Helmut Josef Niedworok, na qualidade 
de proprietário de um prédio rustico sito em Samouqueira, 
inscrito na matriz predial rustica sob o artigo dois, da Seção 
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F-F um, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur, vem 
solicitar o encerramento de um caminho de acesso à sua 
moradia e também à propriedade que com ele confina a 
Nascente. ---------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número cento e 
dezasseis barra dois mil e treze – FA, do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, submeter o presente assunto a discussão pública 
nos termos da Lei, através de edital a fixar nos locais 
públicos do costume e solicitar parecer à Junta de Freguesia 
do Rogil. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – PORTUCEL/SOPORCEL FLORESTAL, S.A – 
PEDIDO DE ARBORIZAÇÃO AGRICOLA – FEITEIRA – ALJEZUR: 
– Foi apresentado o requerimento em que Portucel/Soporcel 
Florestal, S.A, pretendendo proceder à mobilização do solo 
relacionada com a rearborização com eucalipto, numa área 
aproximada de vinte e três vírgula cinco hectares, no prédio 
rústico denominado “Feiteira e Barreiros”, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo sessenta e um, da Seção AG, da 
freguesia e Município de Aljezur, vem solicitar lhe seja emitido 
parecer sobre o enquadramento da referida propriedade, nos 
instrumentos de ordenamento, nomeadamente quanto à classe 
de espaços constantes no Plano Diretor Municipal e do Plano 
Municipal de Intervenção da Floresta. -------------------  
Face ao teor constante na Informação número trinta e dois 
barra dois mil e treze, datada de catorze de maio do corrente 
ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer desfavorável 
à pretensão da requerente. --------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
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dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
 

VIII – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE NOME DE RUA EM ALJEZUR – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO NOME DE RUA FREGUESIA DE ALJEZUR -------  
Proponho que se atribua à rua compreendida entre a Rua do 
Posto da Guarda e a Rua “13 de Janeiro”, sita na Freguesia 
de Aljezur em Igreja Nova que atravessa o Bairro Municipal 
do Palheirinho como: ------------------------------  
– “Rua Bairro Municipal do Palheirinho” ----------------  
Apesar da mesma já ter sido conhecida há já vários anos por 
outras denominações institui-se e generalizou-se o nome de 
Bairro Municipal do Palheirinho tendo sido essa a referencia 
indicada em toda a documentação pessoal dos moradores. ---  
Desta forma e pelo facto de ao longo dos tempos ter sida 
essa a referencia a que se afirmou tanto por parte dos 
moradores como por parte da Câmara que nada obstou 
proponho que seja oficialmente assumida a denominação da 
rua em causa.” ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE ODECEIXE E 
NA PRAIA DA AMOREIRA – PROPOSTA: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------   
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APROVAÇÃO DA ATA 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 ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e quarenta minutos, mandando que, 
de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, 
José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  

     
 

O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 


