
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 24/15 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  28 de agosto de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  10.30 horas  

Aprovada em: 8 de setembro de 2015 
 

   
 

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 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 
 

Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, Maria do Carmo Ferreira 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 

10.00 horas. 
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Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Vereador António José Monteiro de Carvalho, não pode estar presente na 

reunião por motivos profissionais, deliberou por unanimidade, considerar 

justificada a sua falta. -------------------------------------  
 

I – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ----------------------------  

UM PONTO UM – QUARTA ALTERAÇÃO DO PDM DE ALJEZUR: – No âmbito do teor 

constante na informação número quatro mil trezentos e vinte e sete, datada 

de vinte e seis de agosto do corrente ano, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo, a qual refere ter sido detetada uma incorreção na Ata 

da Assembleia Municipal sobre a 4ª Alteração do PDM de Aljezur, na 

sequência da deliberação de Câmara de quatro de agosto do corrente ano, 

em que menciona Alteração Simplificada do PDM de Aljezur, quando 

deveria ser referido Alteração do PDM de Aljezur, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, retificar a deliberação acima identificada acerca do presente 

assunto e remeter a proposta de Alteração do PDM de Aljezur à 

Assembleia Municipal para aprovação, de acordo com o número um, do 

artigo noventa, do RJIGT. ----------------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  

UM PONTO UM – MONTE DO CARDAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL: – a Câmara deliberou, 

por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. ----  

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 dez horas e trinta 

minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata 

que eu, Maria do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo.-  
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O Presidente, 
 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 
 

 

 


