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 Ata nº 22/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
Data:  11 de agosto de 2015 
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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: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Vitor Manuel da Encarnação Vicente 
António José Monteiro de Carvalho  
 

Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
 

 
 

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 Presidente declarou aberta a reunião pelas 
10.00 horas. 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que a Senhora 
Vereadora Fátima Neto, não pode estar presente na reunião por se 
encontrar de férias, deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua 
falta. -------------------------------------------------  
APROVAÇÃO DE ATAS: -------------------------------------  

REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE JULHO DE DOIS MIL E QUINZE: – Não foi aprovada 
a ata por falta de quórum deliberativo, nos termos do número três do artigo 
trinta e quatro do Código do Procedimento Administrativo, por não poderem 
participar na sua aprovação os Senhores Vereadores José Gonçalves, 
Vitor Vicente e António Carvalho, porquanto não estiveram presentes na 
referida reunião. -----------------------------------------  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE: – Não foi 
aprovada a ata por falta de quórum deliberativo, nos termos do número três 
do artigo trinta e quatro do Código do Procedimento Administrativo, por não 
poderem participar na sua aprovação os Senhores Vereadores Vitor 
Vicente e António Carvalho, porquanto não estiveram presentes na referida 
reunião.-----------------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou 
qualquer intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------  
PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ---------  
– Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------------  
 

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 dez de agosto 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: ---------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número cinquenta e dois-A barra 
dois mil e quinze, publicada no Diário da República número cento e 
quarenta e dois, primeiro Suplemento, de vinte e três de julho, da 
Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece o quadro de 
funcionamento do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas. ------------------------------------  
DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA número setenta e quatro barra dois 
mil e quinze, publicado no Diário da República número cento e quarenta e 
três, primeiro Suplemento, de vinte e quatro de julho, da Presidência da 
República, que fixa o dia quatro de outubro do corrente ano para a eleição 
dos deputados à Assembleia da República. ----------------------  
LEI número setenta e seis barra dois mil e quinze, publicada no Diário da 
República número cento e quarenta e cinco, Série I, de vinte e oito de 
julho, da Assembleia da República, sobre a primeira alteração ao Decreto-
Lei número cento e setenta e dois-A barra dois mil e catorze, de catorze 
de novembro e sexta alteração ao Estatuto das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, por apreciação parlamentar. -----------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número cinquenta e quatro barra 
dois mil e quinze, publicada no Diário da República número cento e 
quarenta e cinco, Série I, de vinte e oito de julho, da Presidência do 
Conselho de Ministros, que aprova o Programa de Mobilidade Sustentável 
para a Administração Pública dois mil e quinze/dois mil e vinte – ECO.mob.  
DECRETO-LEI número cento e trinta e seis barra dois mil e quinze, 
publicado no Diário da República número cento e quarenta e cinco, Série I, 
de vinte e oito de julho, do Ministério da Saúde, que procede à primeira 
alteração ao Decreto-Lei número cento e um barra dois mil e seis, de seis 
de junho, que cria a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e 
à segunda alteração ao Decreto-Lei número oito barra dois mil e dez, de 
vinte e oito de janeiro, que cria um conjunto de unidades e equipas de 
cuidados continuados integrados de saúde mental. -----------------  
LEI ORGÂNICA número nove barra dois mil e quinze, publicada no Diário da 
República número cento e quarenta e seis, Série I, de vinte e nove de 
julho, da Assembleia da República, sobre a sétima alteração à Lei número 
trinta e sete barra oitenta e um, de três de outubro (Lei da Nacionalidade), 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58900566/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58900566/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/353934/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/616776/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/564050/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/564050/details/normal?l=1
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estendendo a nacionalidade portuguesa originária aos netos de 
portugueses nascidos no estrangeiro. --------------------------  
LEI número setenta e sete barra dois mil e quinze, publicada no Diário da 
República número cento e quarenta e seis, Série I, de vinte e nove de 
julho, da Assembleia da República, que estabelece o regime jurídico da 
organização dos serviços das entidades intermunicipais e o estatuto do 
respetivo pessoal dirigente. ---------------------------------  
LEI número oitenta barra dois mil e quinze, publicada no Diário da 
República número cento e quarenta e nove, Série I, de vinte três de 
agosto, da Assembleia da República, sobre a segunda alteração à Lei 
número vinte e sete barra dois mil e seis, de três de julho, que aprova a 
Lei de Bases da Proteção Civil. ------------------------------  
PORTARIA número duzentos e vinte e oito barra dois mil e quinze, 
publicada no Diário da República número cento e quarenta e nove, Série I, 
de vinte três de agosto, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Energia, que aprova os modelos de alvarás e de avisos de 
publicitação de operações urbanísticas, nos termos do regime jurídico da 
urbanização e da edificação (RJUE). --------------------------  
DOIS PONTO DOIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 
seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 
como a seguir se indica: -----------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO UM – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – PERGUNTA AO 
GOVERNO ACERCA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA: – Foi 
apresentado o email datado de vinte e quatro de julho do corrente ano, 
enviando cópia de pergunta efetuada ao Governo acerca dos Laboratórios 
Regionais de Saúde Pública. --------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO DOIS – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – RESPOSTA DO 
GOVERNO À PERGUNTA SOBRE A REVISÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO DO 
PNSACV: – Foi apresentado o email datado de vinte e dois de julho do 
corrente ano, enviando cópia de Resposta do Governo à pergunta sobre a 
revisão do Plano de Ordenamento do PNSACV. -------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO TRÊS – VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE – ENVIO DA ATA DA II ASSEMBLEIA DE 
PARCEIROS – ADERE DOIS MIL E VINTE: – Foi apresentado o email datado de 
vinte e três de julho do corrente ano, enviando cópia da ata da segunda 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/537862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/537862/details/normal?l=1
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Assembleia de Parceiros do Grupo de Ação Local (GAL) “ADERE 2020”, 
realizada no passado dia vinte e um de julho. --------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO QUATRO – EUDORO FÉLIX VIEIRA GRADE – EDIÇÃO DE CD DE 
MÚSICAS DE NATAL – PEDIDO DE APOIO: – Foi apresentado o email com data 
de entrada de vinte e sete de julho do corrente ano, em que Eudoro Félix 
Vieira Grade, solicitando o apoio desta autarquia com vista à edição de um 
CD de músicas de Natal. -----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir trezentos exemplares do 
CD de músicas de Natal. -----------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO CINCO – ÁGUAS DO ALGARVE, SA – ALTERAÇÃO DOS 
ÓRGÃOS SOCIAIS: – Foi apresentado o ofício número mil oitocentos e vinte e 
um, datado de vinte e sete de julho do corrente ano, procedendo à 
informação dos novos órgãos sociais, eleitos para o triénio de dois mil e 
quinze/dois mil e dezassete. --------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO SEIS – AIP – FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS – BTL DOIS 
MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentada a carta número duzentos e dezoito, 
datada de julho do corrente ano, enviando informação acerca da realização 
da BTL dois mil e dezasseis, que decorrerá entre dois e seis de março do 
próximo ano. -------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO SETE – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA – OBRAS 
NA FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o fax número trezentos e 
trinta e sete, datado de dezassete de julho do corrente ano, enviando 
informação acerca das obras que estão a decorrer na Freguesia de 
Odeceixe. ---------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO OITO – TRIBUNAL DE CONTAS – HOMOLOGAÇÃO DA CONTA 
RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E TREZE – RECOMENDAÇÕES: – Foi 
apresentado o ofício número mil e trinta e dois, datado de dez de julho do 
corrente ano, enviando informação relativa à Homologação da Conta 
relativa ao exercício de dois mil e treze e, respetivas recomendações. ---  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO NOVE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 
FREGUESIA: --------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO NOVE PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE – ENVIO DE 
RELATÓRIO – JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o email datado 
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de seis de julho do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 
execução), referente ao mês de junho do ano em curso, ao abrigo do 
Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO NOVE PONTO DOIS – FREGUESIA DE BORDEIRA – ENVIO DE 
RELATÓRIO – MAIO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foram apresentados os emails 
datados de oito de junho e de quinze de julho do corrente ano, enviando o 
relatório mensal (acordo de execução) e folha de obra número três 
devidamente corrigida, respetivamente, referente ao mês de maio do ano 
em curso, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e 
aquela Freguesia. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO DEZ – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 
FREGUESIA: --------------------------------------------   
DOIS PONTO DOIS PONTO DEZ PONTO UM – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 
REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi 
apresentado o email datado de seis de julho do corrente ano, enviando o 
relatório referente ao segundo trimestre de dois mil e quinze e, solicitando 
a transferência de uma verba, no montante de mil novecentos e quinze 
euros e dezasseis cêntimos. --------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 
unanimidade, transferir a verba solicitada, no de montante mil novecentos e 
quinze euros e dezasseis cêntimos. ---------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO DEZ PONTO DOIS – FREGUESIA DE BORDEIRA – RELATÓRIO 
REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi 
apresentado o email datado de sete de julho do corrente ano, enviando o 
relatório referente ao segundo trimestre de dois mil e quinze e, solicitando 
a transferência de uma verba, no montante de mil duzentos e noventa e um 
euros e cinquenta e dois cêntimos. ----------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 
unanimidade, transferir a verba solicitada, no de montante mil duzentos e 
noventa e um euros e cinquenta e dois cêntimos. ------------------  
DOIS PONTO TRÊS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS 
AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da informação 
número três mil oitocentos e cinquenta e quatro, datada de três de agosto 
do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a qual 
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contempla a relação mensal dos contratos celebrados ao abrigo do parecer 
genérico de contratos de prestação de serviços, durante o mês de julho do 
corrente ano. -------------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTUDO DO SURF NO 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação 
número três mil setecentos e dezanove, do Serviço de Contratação Pública 
– Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de vinte e oito de 
julho do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 
assunção de compromissos plurianuais ao abrigo da autorização prévia 
genérica concedida por parte da Assembleia Municipal, para prestação de 
serviços sobre o estudo do surf no Município de Aljezur, pela Universidade 
do Algarve, pelo período de nove meses e pelo preço base de dezanove 
mil e seiscentos euros, acrescido de IVA, estimando-se cerca de setenta 
porcento de custos para dois mil e quinze (treze mil setecentos e vinte 
euros) e trinta porcento de custos para dois mil e dezasseis (cinco mil 
oitocentos e oitenta euros). ---------------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – MARIA FRANCISCA INÊS DA SILVA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PARA PROCEDER A ALTERAÇÕES EM HABITAÇÃO SITA EM MONTE CLÉRIGO – 
ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em que Maria Francisca Inês 
da Silva, na qualidade de proprietária de um prédio misto sito em Monte 
Clérigo, da freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo vinte e dois, da Seção V e a parte 
urbana sob o artigo mil cento e trinta e três e, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número duzentos e um, vem solicitar 
informação prévia quanto à possibilidade de levar a efeito obras de 
ampliação na construção existente no local acima identificado. --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão da requerente, 
condicionada ao cumprimento do teor da constante na informação número 
cem/FA barra dois mil e quinze, datada de trinta e um de julho, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  
UM PONTO DOIS – ERNÂNI ANTÓNIO FERNANDES DOS SANTOS – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM ALMARJANITO – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Ernâni António 
Fernandes dos Santos, vem solicitar lhe seja emitido o respetivo parecer 
para a constituição de compropriedade de um prédio misto sito em 
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Almarjanito, freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo um, da Seção BG e a parte urbana sob os artigos sete 
mil setecentos e vinte e cinco e, sete mil setecentos e vinte e sete, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
cinco mil setecentos e oitenta e cinco, uma vez que pretendem efetuar 
escritura de venda, ficando o mesmo a pertencer a Nuno Capela Baptista e 
Rita Rodrigues da Cruz. -----------------------------------  
No âmbito do teor do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José 
Mendes de Morais, datado de vinte e nove de julho do corrente ano, o qual 
concluí que o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o 
número dois, do artigo cinquenta e quatro, do Decreto-Lei número 
sessenta e quatro barra dois mil e três, de vinte e três de agosto, visa 
salvaguardar, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer 
favorável à pretensão do requerente. --------------------------  
UM PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA – MODERNIZAÇÃO DO 
BLOCO DE REGA XIV – ALTERAÇÃO DA REDE VIÁRIA – TROÇO DE CAMINHO 
PÚBLICO EM LAVAJO – ODECEIXE: – No seguimento da deliberação de sete de 
abril do corrente ano e no âmbito do teor constante na informação número 
três mil setecentos e dezoito, datada de vinte e sete de julho do corrente 
ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Obras Municipais, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do caminho 
público identificado, dado não ter sido apresentada qualquer reclamação, 
observação, sugestão ou pedido de esclarecimento, durante o período de 
discussão pública. ---------------------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 
Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 

 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  
UM PONTO UM – MERCADOS MUNICIPAIS: ---------------------------  
UM PONTO UM PONTO UM – HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA 
PARA VENDA DE FRUTAS E LEGUMES NO MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE: – 
No âmbito do teor constante na informação número três mil oitocentos e 
noventa, datada de quatro de agosto, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou por unanimidade, 
manifestar a intenção de considerar nula a hasta pública de uma banca 
para venda de fruta e legumes no Mercado Municipal de Odeceixe, 
realizada no dia vinte e quatro do passado mês de julho, pelo não 
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cumprimento das condições de pagamento estipuladas na deliberação de 
Câmara de nove de junho do ano em curso. ---------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado que 
poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos do 
artigo cento e vinte e um do Código do Procedimento Administrativo. ----  
UM PONTO UM PONTO DOIS – HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA 
PARA VENDA DE PEIXE NO MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE: – No âmbito do 
teor constante na informação número três mil oitocentos e oitenta e oito, 
datada de quatro de agosto, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou por unanimidade, manifestar a intenção 
de considerar nula a hasta pública de uma banca para venda de peixe no 
Mercado Municipal de Odeceixe, realizada no dia vinte e quatro do 
passado mês de julho, pelo não cumprimento das condições de pagamento 
estipuladas na deliberação de Câmara de nove de junho do ano em curso.  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado que 
poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos do 
artigo cento e vinte e um do Código do Procedimento Administrativo. ----  
DOIS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
DOIS PONTO UM – CLUBE CULTURAL E RECREATIVO “OS AMIGOS DA 
CARRAPATEIRA” – APOIO AO FUTSAL – CANDIDATURA: – Foi apresentado o 
requerimento datado de vinte e três de julho do corrente ano, em que o 
Clube Cultural e Recreativo “Os Amigos da Carrapateira” vem solicitar a 
aprovação da candidatura efetuada no âmbito ao apoio ao Futsal, assim 
como justificar o facto da mesma não ter sido efetuada dentro do respetivo 
prazo legal. --------------------------------------------  
Não obstante a extemporaneidade da apresentação da candidatura, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a candidatura e remeter a 
mesma para análise dos serviços competentes. -------------------  
DOIS PONTO DOIS – MÃOZORRA – PROGRAMA OFICIAL DO ESTAR DOIS MIL E 
QUINZE: – Foi apresentado o email datado de vinte e nove de julho do 
corrente ano, enviando informação detalhada do programa do ESTAR/dois 
mil e quinze e solicitando o apoio da Autarquia na divulgação do mesmo. -  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
TRÊS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – ARRENDAMENTO APOIADO – MOBILIDADE DE AGREGADO 
FAMILIAR: – No âmbito do teor constante na informação número três mil 
novecentos e sessenta e dois, datada de sete de agosto, da Divisão de 
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Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou por 
unanimidade, iniciar o procedimento de mobilidade de acordo com o artigo 
décimo sexto, da Lei número oitenta e um barra dois mil e catorze, de 
dezanove de dezembro, com a resolução do contrato de arrendamento 
celebrado em um de janeiro de dois mil e nove e a celebração de novo 
contrato de arrendamento com o Senhor Nuno Vargas e respetivo agregado 
familiar, para a habitação sita no Bairro Car, número onze, em Aljezur. --  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer intervenção 
por parte do público presente. -------------------------------  
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 Presidente foi encerrada a reunião, eram onze horas e trinta 
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, 
 

_____________________________ 
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