
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 09/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  07 de abril de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  13.15 horas  

Aprovada em:  14 de abril de 2015 
 

   
 

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 

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 

António José Monteiro de Carvalho 
 

Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

José Manuel Velhinho Amarelinho 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório 
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Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 

membros da Câmara, o Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião 

pelas 10.00 horas. 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Presidente José Manuel Velhinho Amarelinho, não pode estar presente na 

reunião por motivos pessoais, deliberou, por unanimidade, considerar 

justificada a sua falta. -------------------------------------  
APROVAÇÃO DAS ATAS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE 

MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, 

por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Vitor Vicente, por não 

ter estado presente aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e quatro de 

março de dois mil e quinze. ---------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Pelo Senhor 

Vereador Vitor Vicente foi colocada uma questão referente ao ponto de 

situação das obras no Polis, nomeadamente das que estão a ser feitas na 

Arrifana. ----------------------------------------------  

O Senhor Vice-Presidente foi feito um resumo do ponto de situação, 

referindo que as obras estão a decorrer conforme calendário apresentado 

em reunião que teve lugar no passado mês de março e que se prevê a sua 

conclusão durante o próximo mês de junho. ----------------------  

PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ---------  

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na quarta Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI, na 

quinta Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na quarta 

Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e quinze, cujos documentos 

depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta própria.---  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

PONTO UM – GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------  
UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 

Diário da Tesouraria do dia seis de abril de dois mil e quinze, do qual a 

Câmara tomou conhecimento. -------------------------------  

PONTO DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------  
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DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  

PORTARIA número oitenta e quatro barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número cinquenta e seis, Série I, de vinte de março, 

do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, que cria e 

regulamenta a medida de Promoção de Igualdade de Género no Mercado 

de Trabalho. -------------------------------------------  

DECRETO-LEI número quarenta e três barra dois mil e quinze, publicado no 

Diário da República número sessenta e um, Série I, de vinte e sete de 

março, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 

que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei número cento e dois 

barra dois mil e dez, de vinte e três de setembro, que estabelece o regime 

da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. ----------------  

LEI número vinte e cinco barra dois mil e quinze, publicado no Diário da 

República número sessenta e dois, Série I, de trinta de março, da 

Assembleia da República, que primeira alteração à Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. --  

PORTARIA número noventa e sete-A barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número sessenta e dois, I Suplemento, de trinta de 

março, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social, que adota o regulamento 

específico do domínio da Inclusão Social e Emprego. ---------------  

PORTARIA número noventa e oito barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número sessenta e três, Série I, de trinta e um de 

março, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 

que define os modelos de sinalização para efeitos de identificação e 

informação relativa à conservação da natureza e da biodiversidade na rede 

nacional de áreas protegidas. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PROPOSTA PARA ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE VIATURA 

USADA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE VIATURA USADA --------------------  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/342123/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/342123/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/500023/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/500023/details/normal?l=1
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Considerando o facto de se encontrar na posse deste Município uma 

viatura de sua pertence sem qualquer tipo de utilização e pelo facto da 

mesma já não servir aos serviços deste Município. Apesar desta mesma 

viatura ter sido já proposta para este procedimento e o mesmo já ter ficado 

deserto e uma vez que foi manifestado interesse para aquisição por parte 

de entidade externa,  proponho a alienação do bem através de 

procedimento de hasta pública. ------------------------------  

A viatura encontra-se nos armazéns municipais. De marca MAN, com a 

matrícula trinta e um-dezanove-JN atribuída em mil novecentos e noventa 

e oito. Modelo dezoito ponto trezentos e setenta HOCLA-II, pesado de 

passageiros. -------------------------------------------  

Proponho ainda que a venda tenha por preço base o valor de cinco mil 

euros e lanços de duzentos e cinquenta euros, bem como todas as regras 

estabelecidas para ultimo procedimento havido e se realize nos armazéns 

municipais pelas dez horas do dia vinte e oito de abril do corrente ano.” -  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

DOIS PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS: – Foi apresentado o email datado de vinte e seis de março do 

corrente ano, enviando cópia de pergunta ao Governo sobre o 

cancelamento de apoio financeiro aos Sapadores Florestais Terras do 

Infante. -----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS: – Foi apresentado o email datado de vinte e sete de março do 

corrente ano, enviando cópia do Projeto de Lei entregue na Assembleia da 

República e que “Altera o regime de Renda Apoiada, garantindo um valor 
de renda mais justo e acessível”. -----------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO TRÊS – CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DO BARLAVENTO: – Foi apresentado o email datado de trinta 

de março do corrente ano, em que a Dra. Filomena Feu informa que 

cessou funções como diretora daquele Centro, passando a ser substituída 

pelo Dr. Miguel Angel Lopes Madeira. --------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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DOIS PONTO TRÊS PONTO QUATRO – POLIS LITORAL SUDOESTE, SA: – Foi 

apresentado o ofício datado de vinte e três de março do corrente ano, 

enviando informação acerca de Reposição das Condições de Ambiente 

Natural na Arrifana – Instalação de um pequeno estabelecimento comercial, 

em terreno privado, inserido no Projeto Polis. --------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO CINCO – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado 

o ofício número sessenta e seis, datado de dezoito de março do corrente 

ano, enviando informação acerca da atualização da mensalidade do 

empréstimo da Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur. ----  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO SEIS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o 

ofício número setenta e dois, datado de vinte e seis de março do corrente 

ano, enviando informação relativa ao Funcionamento da Unidade de Longa 

Duração e Manutenção de Aljezur, no âmbito do solicitado na deliberação 

de Câmara do dia vinte e quatro de março transato. ----------------  

A Câmara tomou conhecimento e considerou-a conforme. -----------   
DOIS PONTO TRÊS PONTO SETE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de vinte e três de março do 

corrente ano, enviando cópia das atas número dois e número três, relativas 

a reuniões do Conselho Intermunicipal da AMAL. ------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO OITO – EGSRA – ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS GESTORAS 

DE SISTEMAS DE RESÍDUOS: – Foi apresentado o ofício número quatrocentos 

e quarenta, datado de trinta e um de dezembro de dois mil e catorze, 

procedendo à apresentação da empresa e enviando convite de adesão. --  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que neste momento não 

lhe é possível aceitar a proposta apresentada. --------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO NOVE – LIGA DOS COMBATENTES – NÚCLEO DE LAGOA: – 
Foi apresentada a carta datada de vinte de março do corrente ano, 

enviando orçamento para a construção do Monumento aos Mortos do 

Ultramar. ----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa através de um 

apoio financeiro, no montante de dez mil quatrocentos e quarenta euros e 

setenta e sete cêntimos. -----------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, manifestar junto da Liga dos 

Combatentes – Núcleo de Lagoa, algumas dúvidas quanto à localização 



REUNIÃO DE 07.04.15 

Pág.  5 

proposta, reforçando que seja feito um esforço para uma análise mais 

aprofundada quanto a essa matéria. ---------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZ – LIGA DOS COMBATENTES – NÚCLEO DE LAGOA: – Foi 

apresentada a carta datada de vinte e três de março do corrente ano, 

enviando informação relativa à cerimónia de inauguração do Monumento 

aos Mortos do Ultramar, a ter lugar no dia vinte e nove do próximo mês de 

agosto e, solicitando o fornecimento de almoço aos cerca de noventa 

militares que compareceram ao evento e aparelhagem sonora. --------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa através do 

fornecimento das refeições solicitadas, bem como apoio logístico. ------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE – HSARAH TRADING, UNIPESSOAL, LDA: – Foi 

apresentado o email datado de três de fevereiro, enviando proposta de 

parceria para atuar em Aljezur e o respetivo Protocolo de Colaboração, 

com vista à instalação de contentores para recolha de têxteis no Município 

de Aljezur. ---------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – MODERNIZAÇÃO DO BLOCO DE REGA XIX – ALTERAÇÃO DA REDE 

VIÁRIA: – No âmbito do teor constante na informação número mil 

quatrocentos e dezassete, datada de dezanove de março do corrente ano, 

do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Obras Municipais e, no 

âmbito da alínea qq), do artigo trinta e três – Competências materiais, do 

Anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter, a 

alteração/substituição do troço do caminho identificado, a discussão 

pública, por aplicação subsidiária do artigo cento e dezoito, do Código do 

Procedimento Administrativo, pelo prazo de trinta dias, através da 

publicitação de editais, com a sua afixação nos lugares de estilo e a sua 

disponibilização no sítio do Município, na internet. -----------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar o parecer da Junta de 

Freguesia de Odeceixe, sobre a alteração/substituição do troço do caminho 

identificado, no âmbito da alínea ff), do artigo dezasseis – Competências 

materiais, do Anexo I, da Lei referida. --------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
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DOIS PONTO UM – JOSÉ BATISTA MARREIROS – CONSTRUÇÃO DE COMÉRCIO – 
PRAIA DA AMOREIRA: – Foi apresentado o requerimento em que José Batista 

Marreiros, na qualidade de proprietário de um Apoio de Praia/Restaurante 

“Paraíso do Mar”, situado em Praia da Amoreira, da freguesia e Município 

de Aljezur, vem solicitar informação prévia quanto à aprovação do projeto 

de legalização de várias alterações efetuadas no edifício existente, no local 

acima identificado. ---------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o presente assunto ao Dr. 

José Mendes de Morais para emissão de parecer. -----------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – ASSOCIATIVISMO --------------------------------------  

UM PONTO UM – COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL”: – Pelo Senhor Vereador 

António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL” – APOIO AO CLUBE CULTURAL E RECREATIVO OS 

AMIGOS DA CARRAPATEIRA -----------------------------------  

À imagem dos últimos anos e como vem sendo tradição a Câmara 

Municipal de Aljezur tem marcado esta data histórica da nossa democracia, 

de uma forma singela mas bastante ativa, com a organização de variadas 

atividades. ---------------------------------------------  

Desde alguns anos a esta parte que a Câmara Municipal de Aljezur iniciou 

a descentralização das comemorações de tão importante data, percorrendo 

as várias Freguesias do Concelho. Neste ano as festividades terão lugar 

na Freguesia de Bordeira. ----------------------------------  

Assim e na logica seguida em anos anteriores numa dinâmica associativa 

que procuramos sempre associar a este evento, foram acrescentadas mais 

algumas modalidades que irão enriquecer as comemorações deste feriado.  

Numa perspetiva de otimizar recursos e na dinâmica de uma participação 

ativa do C.C.R.A.C. com a criação de condições para a prática de 

modalidades acompanhamento das mesmas e apoio. Acresce ainda a 

organização da refeição conjunta e com todos os participantes em todos os 

torneios e da logística necessária bem como da animação. -----------  

Proponho desta forma que seja aprovada a atribuição de um subsídio no 

valor de dois mil e quinhentos euros, para fazer face as despesas de 

adaptação dos espaços, animação e alimentação dos cerca de trezentos e 
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cinquenta participantes nas atividades a realizar no decorrer Feriado – 25 

de Abril.” ----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

DOIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AOS 

ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR – HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DO JÚRI DE 

SELEÇÃO: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ANALISE DE CANDIDATURAS PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO 

ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO ANO LETIVO DE DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E 

QUINZE ------------------------------------------------  

Estando concluído o processo de análise de candidaturas para atribuição 

de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, relativo ao ano letivo de 

dois mil e catorze/dois mil e quinze, submete-se à Câmara as respetivas 

atas das reuniões do Júri de seleção, para homologação.” -----------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, assim 

como homologar as Atas da Comissão de Análise Atribuição de Bolsas de 

Estudo – Ano Letivo dois mil e catorze/dois mil e quinze, as quais, depois 

de rubricadas, ficam apensas à presente ata e, atribuir as Bolsas de 

Estudo conforme proposta nas mesmas, a saber:- (ata I, II e III, 

respetivamente de nove de janeiro, dois de fevereiro e sete de março de 

dois mil e quinze). ---------------------------------------  

Atribuir uma Bolsa de Estudo a pagar durante dez meses, no valor de vinte 

por cento do Salário Mínimo Mensal de dois mil e catorze, durante o ano 

letivo dois mil e catorze/dois mil e quinze, aos candidatos: -----------  

– Agnes Rebecka Görsün, estando esta condicionada ao cumprimento do 

disposto em um ponto quatro, do número um, do artigo quinto, do 

Regulamento. -------------------------------------------  

– Alexandra Nunes Oliveira;  --------------------------------  

– Ariana Cristina R. Esteves; --------------------------------  

– Carlos Alberto Oliveira Almeida; -----------------------------  

– Catarina A. Conceição Jesus, estando esta condicionada ao cumprimento 

do disposto em um ponto quatro, do número um, do artigo quinto, do 

Regulamento; -------------------------------------------  
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– Dinis Pedro Marreiros Oliveira, estando esta condicionada ao 

cumprimento do disposto em um ponto quatro, do número um, do artigo 

cinco, do Regulamento; ------------------------------------  

– Diogo Miguel F. Candeias, estando esta condicionada ao cumprimento do 

disposto em um ponto quatro, do número um, do artigo cinco, do 

Regulamento; -------------------------------------------  

– Fábio Dinis Lourenço; ------------------------------------  

– Filipe Alexandre F. Duarte; --------------------------------  

– Filipe Manuel Duarte Carvalho; -----------------------------  

– Inês Filipa Clemente Candeias; -----------------------------  

– Jéssica Maria Lourenço; ----------------------------------  

– Joana Filipa Pacheco Rosa; --------------------------------  

– João Pedro de Jesus Simões; ------------------------------  

– João Pedro Fernandes Martins; -----------------------------  

– Laila Chahrazad Witzgall; ---------------------------------  

– Leonardo F. Guerreiro Batista; ------------------------------  

– Mariana Raimundo Rocha Inês; -----------------------------  

– Mariana Sotero Marreiros; ---------------------------------  

– Marta Machado P. dos Santos; ------------------------------  

– Miguel D. Canelas F. Almeida, estando esta condicionada ao cumprimento 

do disposto em um ponto quatro, do número um, do artigo cinco, do 

Regulamento; -------------------------------------------  

– Nicole Rodrigues Lourenço, estando esta condicionada ao cumprimento 

do disposto em um ponto quatro, do número um, do artigo cinco, do 

Regulamento; -------------------------------------------  

– Paul Rudolph Schydlo; -----------------------------------  

– Pedro Miguel Batista Oliveira; ------------------------------  

– Solange Isabel Alberto Glória; ------------------------------  

– Tatiana Patrícia J. Almeida; --------------------------------  

– Vilma Vanessa F. Duarte; ---------------------------------  

Atribuir uma bolsa de Estudo a pagar durante dez meses, no valor de 

quarenta por cento do Salário Mínimo Mensal de dois mil e catorze, 

durante o ano letivo dois mil e catorze, dois mil e quinze, aos candidatos:  

– Beatriz Carolino O. Nobre; ---------------------------------  

– Diogo Alexandre Jorge Nunes, estando esta condicionada ao 

cumprimento do disposto em um ponto quatro, do número um, do artigo 

cinco, do Regulamento; ------------------------------------  
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– Jerusa Elisabete B. Martins; -------------------------------  

– Roberta C. V. Costa Vittiglio, estando esta condicionada ao cumprimento 

do disposto em um ponto quatro, do número um, do artigo cinco, do 

Regulamento; -------------------------------------------  

– Vanessa Carina V. C. Vittiglio, estando esta condicionada ao cumprimento 

do disposto em um ponto quatro, do número um, do artigo cinco, do 

Regulamento; -------------------------------------------  

– Vanessa Simaura B. Martins.” ------------------------------  

Mais deliberou, por unanimidade, indeferir os pedidos de atribuição de 

Bolsas de Estudo aos candidatos a seguir indicados, pelos fundamentos 

constantes nas atas do júri de seleção:- ------------------------  

– Alisha Scheuer.- ---------------------------------------  

– Diogo Miguel Carvalho dos Santos.- -------------------------  

– João Filipe M. Batista de Sousa.- ---------------------------  

– Mariana Miguel da Silva.- ---------------------------------  

– Tiago Alexandre F. Veríssimo.- -----------------------------  

A audiência prévia dos interessados foi assegurada nos termos legais pelo 

júri do procedimento de seleção, conforme previsto em Regulamento.- --  

TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – AGENDA SÉNIOR – PROGRAMA ENTRELAÇAR – PROTOCOLO: – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do Protocolo a 

estabelecer entre o Município de Aljezur, a Junta de Freguesia de Aljezur, 

a Junta de Freguesia de Bordeira, a Junta de Freguesia de Rogil, a Junta 

de Freguesia de Odeceixe e a Tertúlia – Associação Sócio/Cultural de 

Aljezur, para o desenvolvimento de um programa de atividades para a 

terceira idade, no âmbito da Agenda Sénior, o qual, depois de rubricado, 

fica apenso à presente ata. ---------------------------------  

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Por parte do público presente usou da 

palavra o Senhor José Cavaco, na qualidade de Procurador do Senhor 

José Marreiros Batista, referindo já ter reclamado anteriormente quanto à 

demora no licenciamento do estabelecimento sito na Praia da Amoreira, 

renovando as objeções já colocadas em agosto do ano transato. -------   

Referiu ainda sobre a matéria referente à Praia do Amado, na propriedade 

do Senhor Vitor Santos, na questão da vala de escoamento de águas 

pluviais que provocou o alagamento da casinha do gerador, sita na 

propriedade referida. Suscitou a necessidade de elevar o nível do piso a 

fim de evitar futuras inundações. -----------------------------  
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O Senhor Vice-Presidente referiu que iria mandar verificar a questão da 

vala de escoamento de águas pluviais. No que concerne à questão da 

elevação do piso, referiu que deverá ser o proprietário a desenvolver o 

processo. ---------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número 

três, do Artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de Setembro, e depois de lida em voz alta na 

presença de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 

minuta. -----------------------------------------------  

VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram treze horas e 

quinze 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 Vice-Presidente, 

 

_____________________________ 
 

O Secretário, 
 

_____________________________ 


