
 
M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

Câmara Municipal  

 

Ata nº 02/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
Data:  12 de janeiro de 2016 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.50 horas  
Aprovada em:  26 de janeiro de 2016 
 

   
 

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 
Ana Maria Ferreira dos Santos 
António José Monteiro de Carvalho  
 
 
 

Substituição de membro nos termos do artº 78, da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro: – Não 
compareceu à presente reunião o Senhor Vereador Vitor Manuel da 
Encarnação Vicente, o qual apresentou email datado de nove de janeiro, a 
informar da sua impossibilidade de estar presente na reunião, devido a 
ausência do concelho, por motivos profissionais, pelo que, nos termos dos 
art.º 78º e 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, se fará substituir pelo 
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elemento seguinte na lista candidata do Partido Social Democrata, Ana 
Maria Ferreira dos Santos. 
 

 
 

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. 
 
 
 
 

   
 

Período Antes da Ordem do Dia 
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – A Senhora Vereadora Ana 
Santos congratulou-se com o facto de a Câmara realizar o tradicional 
almoço com os trabalhadores da autarquia, chamando contudo a atenção 
para o facto de considerar que o mesmo se deveria realizar à noite, 
configurando jantar, ou no fim-de-semana para não se verificar o 
encerramento dos serviços ao público. -------------------------  
Questionou ainda o Senhor presidente se a requalificação da estrada do 
Vale da Maia prosseguiria no sentido das praias, particularmente Praia da 
Arrifana. ----------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que terminada a empreitada do Vale da 
Maia, troço que apresentava já grande desgaste e vinha provocando vários 
acidentes de viação, será iniciada uma outra empreitada que contemplará 
as estradas municipais de acesso às Praias de Arrifana e Monte Clérigo, 
mas no que respeita somente à sinalização horizontal. Prevê-se que em 
dois mil e dezassete seja intervencionada a estrada de acesso à Praia da 
Arrifana nas secções onde apresenta maior desgaste e deterioração. ----  
 
 

Ordem do Dia 
 

I – Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos 

 
UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------   
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UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião 
ordinária de cinco de janeiro de dois mil e dezasseis. ---------------  
Não participou na aprovação da ata, a Senhora Vereadora Ana Maria 
Ferreira dos Santos, por não ter estado presente na referida reunião. ----  
UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------  
– POOC ODECEIXE/VILAMOURA – PARECER: – A Câmara tomou conhecimento do 
Parecer relativo à Proposta de Programa da Orla Costeira - POOC 
Odeceixe/Vilamoura. --------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 
qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  
PORTARIA número quatrocentos e dezanove barra dois mil e quinze, 
publicado no Diário da República número duzentos e cinquenta e cinco, II 
Suplemento, de trinta e um de dezembro, do Ministério das Finanças, que 
fixa o valor médio de construção por metro quadrado, a vigorar no ano de 
dois mil e dezasseis. -------------------------------------  
DECRETO-LEI número duzentos e cinquenta e quatro-A barra dois mil e 
quinze, publicado no Diário da República número duzentos e cinquenta e 
cinco, primeiro Suplemento, Série I, de trinta e um de dezembro, do 
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que atualiza o 
valor da retribuição mínima mensal garantida para dois mil e dezasseis. --  
PORTARIA número quatrocentos e vinte-A barra dois mil e quinze, 
publicado no Diário da República número duzentos e cinquenta e cinco, II 
Suplemento, de trinta e um de dezembro, do Ministério das Finanças, que 
aprova os coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em 
cada município, previstos no artigo quarenta e dois, do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (CIMI). ------------------------------  
UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 
a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 
como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE – PEDIDO DE 
PARTICIPAÇÃO NA DÉCIMA SEXTA MAMAMARATONA, ATRAVÉS DE UM 
DONATIVO: – Foi apresentado o email datado de quinze de dezembro de 
dois mil e quinze, solicitando a participação do Município na décima sexta 
Mamamaratona, através da atribuição de um donativo. --------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 
duzentos e cinquenta euros. --------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – PEDIDO DE APOIO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES COM 
PARKINSON: – Foi apresentado o email datado de dez de dezembro de dois 
mil e quinze, enviando cópia do pedido de apoio da Associação Portuguesa 
de doentes com Parkinson. ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 
de Trabalhos. -------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – PEDIDO DE APOIO DO GRUPO DE DINAMIZAÇÃO CULTURAL “O 
MONCHIQUEIRO”: – Foi apresentado o email datado de dez de dezembro de 
dois mil e quinze, enviando cópia do pedido de apoio do Grupo de 
Dinamização Cultural “O Monchiqueiro”. ------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 
de Trabalhos. -------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE S. 
TEOTÓNIO – AGRADECIMENTO PELA CEDÊNCIA DE ESPAÇO NO E.M.A. PARA 
REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL: – Foi apresentado o ofício datado de vinte 
e um de dezembro de dois mil e quinze, agradecendo a cedência de 
espaço no E.M.A, aquando da realização da Festa de Natal daquela 
entidade. ----------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE A FALTA DE RECURSOS NO 
CENTRO DE SAÚDE DE ALJEZUR: – Foi apresentado o email datado de quatro 
de janeiro do corrente ano, enviando copia de pergunta feita ao Governo 
sobre a falta de recursos no Centro de Saúde de Aljezur. ------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE A MONITORIZAÇÃO E REMOÇÃO 
DO AMIANTO NOS CENTROS DE SAÚDE DO ALGARVE: – Foi apresentado o 
email datado de seis de janeiro do corrente ano, enviando copia de 
pergunta feita ao Governo sobre a sobre a monitorização e remoção do 
amianto nos Centros de Saúde do Algarve. ----------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------   
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – COMISSÃO ORGANIZADORA DO IV COLÓQUIO 
NACIONAL DE AGRICULTURA BIOLÓGICA – PEDIDO DE PATROCÍNIO: – Foi 
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apresentado o ofício datado de quinze de novembro de dois mil e quinze, 
solicitando o patrocínio do Município com vista à realização do quarto 
Colóquio Nacional de Horticultura Biológica, que decorrerá entre dezassete 
e dezanove de março do corrente ano. -------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, patrocinar a iniciativa com um valor 
quinhentos euros. ----------------------------------------  
UM PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: -------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS 
AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – A 
Câmara tomou conhecimento da informação número quarenta, datada de 
cinco de janeiro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos – Serviço de Contratação Pública, a qual contempla a relação 
mensal dos contratos celebrados ao abrigo do parecer genérico de 
contratos de prestação de serviços, durante o mês de dezembro de dois 
mil e quinze. -------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DAS 
PISCINAS MUNICIPAIS: – No âmbito do teor constante na informação número 
cento e doze, do Serviço de Contratação Pública – Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, datada de oito de janeiro de dois mil e dezasseis, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 
favorável para prestação de serviços técnicos para Manutenção dos 
Equipamentos Desportivos do Município e Equipamentos Eletromecânicos 
das Piscinas Municipais de Aljezur, pela empresa Francisco António 
Ferreira Herdeiros, Lda, pelo preço base mensal (máximo) de mil 
oitocentos e vinte e cinco euros e quinze cêntimos, acrescido de IVA.- --  
UM PONTO CINCO PONTO QUATRO – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESPORTO PARA O PAVILHÃO 
DESPORTIVO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO CINCO – MINUTA DE CONTRATO – CONCURSO PÚBLICO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SEGUROS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de 
Contrato a celebrar com a empresa CARAVELA – Companhia de Seguros, 
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SA, no âmbito do Concurso Público para Prestação de Serviços na Área de 
Seguros – Aquisição de Serviços de Seguros, cujo documento, depois de 
rubricado fica apenso à presente ata. --------------------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO ONZE DE JANEIRO DE DOIS 
MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia 
onze de janeiro de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------------  
 
 

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares e 

Ambiente 

 
UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – LOURIVALDO FRANCISCO INÊS – INSTALAÇÃO DE GRELHADOR – 
LARGO “1º DE MAIO” – ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em que 
Lourivaldo Francisco Inês, na qualidade de proprietário do restaurante 
“Blue Sky”, sito em Largo “1º de Maio” – Odeceixe, freguesia de Odeceixe 
e Município de Aljezur, vem solicitar informação prévia para instalação de 
grelhador inox, no local acima identificado. ----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 
de Trabalhos. -------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – ÁLVARO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA – AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO SITA EM VALES – ALJEZUR: – Foi 
apresentado o requerimento em que Álvaro Figueiredo de Oliveira, na 
qualidade de proprietário de um prédio misto, situado em Vales, da 
freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rustica sob o 
artigo cento e vinte e dois, da Seção AP e a parte urbana sob o artigo dez 
mil oitenta e três, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 
sob o número mil oitocentos e catorze, vem solicitar informação prévia 
para obras de ampliação e legalização de uma habitação, no local acima 
identificado. --------------------------------------------  
No âmbito do teor da constante na informação número trezentos e vinte e 
dois/FR barra dois mil e quinze, datada de trinta de dezembro, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifestar intenção de indeferir a pretensão do requerente. -  
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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 TRÊS – ERMELINDA MARIA MONTEIRO DA BORRALHA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA – AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE HABITAÇÃO SITA EM 
VALE D. SANCHO – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que 
Ermelinda Maria Monteiro da Borralha, na qualidade de proprietária de um 
prédio misto, situado em Vale de D. Sancho, da freguesia e Município de 
Aljezur, inscrito na matriz predial rustica sob o artigo cento e oitenta e 
nove, da Seção AJ e a parte urbana sob os artigos seis mil novecentos e 
oitenta e nove e seis mil novecentos e noventa, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número quatro mil setecentos e setenta 
e seis, vem solicitar informação prévia para ampliação e remodelação de 
uma habitação, com vista à sua afetação para turismo rural, na modalidade 
de “Casas de Campo”, no local acima identificado. ----------------  
No âmbito do teor da constante na informação número duzentos e oito/FA 
barra dois mil e quinze, datada de vinte e nove de dezembro, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão da requerente.  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada 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. --------  
 
 
 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  
UM PONTO UM – AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA ENTIDADES PARTICIPANTES 
NO FESTIVAL DA BATATA DOCE, NO ÂMBITO DO DESTAQUE MERITÓRIO E DE 
EXCELÊNCIA, NA SUA PARTICIPAÇÃO NO DECORRER DO EVENTO, EDIÇÃO DE 
DOIS MIL E QUINZE: – Foi presente a informação número oitenta e oito 
datada de oito de janeiro do corrente ano, do Senhor Vereador António 
Carvalho propondo a aquisição de lembranças para entidades participantes 
no Festival da Batata Doce, no âmbito do destaque meritório e de 
excelência, na sua participação no decorrer do evento, edição de dois mil 
e quinze. ----------------------------------------------  
Atendendo ao aspeto meritório que se pretende com a iniciativa, conjugado 
com uma dinâmica motivacional que se pretende cada vez mais ativa e 
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empreendedora nos próximos certames, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, adquirir até vinte troféus, no valor de trezentos e trinta e um 
euros e setenta cêntimos. ----------------------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
DOIS PONTO UM – REGULAMENTO DE APOIO ÀS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE 
MUNÍCIPES CARENCIADOS – CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
REGULAMENTO DE APOIO ÀS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES 

CARENCIADOS – CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE ----------------  
De acordo com o artigo seis, do Regulamento de Apoio às Condições de 
Habitação de Munícipes Carenciados a apreciação e decisão sobre os 
apoios a atribuir, será da competência da Câmara Municipal, mediante 
proposta da Comissão de Análise de Candidaturas, constituída por três 
elementos e a designar pela Câmara Municipal. -------------------  
Estando o processo das candidaturas apresentadas, em fase de análise 
prevista nas alíneas a) e b), do número um, do artigo oito do Regulamento, 
proponho que a Câmara proceda à designação dos elementos que irão 
integrar a Comissão de análise das candidaturas.” -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
Assim sendo designou os seguintes membros para integrarem a Comissão 
para avaliação das candidaturas de dois mil e dezasseis, ao Regulamento 
de Apoio às Condições de Habitação de Munícipes Carenciados: -------  
– Senhora Vereadora Fátima Neto, que preside; ------------------  
– Técnico Superior Filipe Almeida; ---------------------------  
– Assistente Técnico, José Júlio Pacheco dos Santos,. -------------  
DOIS PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 
AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D`ALVA – PROPOSTA: – 
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA 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; ----------------------  
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– Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um 
relatório mensal dos apoios prestados; -------------------------  
Proponho: ---------------------------------------------  
UM – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 
de Nossa senhora D’Alva, relativos ao mês de dezembro de dois mil e 
quinze, em anexo; ---------------------------------------  
DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de quatrocentos e 
cinquenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos, relativa ao mês em 
causa, de acordo com o definido em protocolo.” -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO TRÊS – CANDIDATURAS ÀS MEDIDAS DO INSTITUTO DE EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima 
Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
MEDIDAS DO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL --------  
Considerando que as autarquias no âmbito das suas competências sociais, 
e concretamente no domínio da empregabilidade podem ser agentes 
privilegiados na inserção e reinserção no mercado de trabalho e criação de 
oportunidades para melhorar competências e desenvolver novas 
experiências de trabalho; ----------------------------------  
Considerando que o IEFP promove um conjunto de medidas destinadas à 
promoção da inserção e reinserção no mercado de trabalho para a 
população desempregada ou que adquiriu novas competências; --------  
Proponho que se mantenha em dois mil e dezasseis a promoção de 
candidaturas às medidas CEI e CEI+ do IEFP, como a seguir se indica: --  
– Até trinta candidaturas para Contratos Emprego Inserção (CEI), sem 
prejuízo dos que ainda se encontram em vigor; -------------------  
– Até dez candidaturas para Contratos Emprego Inserção+ (CEI+), sem 
prejuízo dos que ainda se encontram em vigor; -------------------  
Proponho ainda que se promova a necessária dotação orçamental com a 
verba prevista para o efeito.” --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
TRÊS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO – 
NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS DE DOIS MIL 
E DEZASSEIS: – No âmbito do teor constante na informação número seis mil 
quatrocentos e seis, datada de quatro de dezembro de dois mil e quinze, 
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da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, nomear o Senhor Vereador António Carvalho, 
que preside a Comissão, a Técnica Superior Rita Fernandes, o Técnico 
Superior Nelson Barros, a Técnica Superior Dora Sousa e a Técnica 
Superior Lígia Garcia, para integrarem a Comissão para avaliação das 
candidaturas de dois mil e dezasseis, ao Regulamento para Atribuição de 
Apoios ao Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural e Recreativo. ---  
PERÍODO DE 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 cinquenta 
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, 

 
_____________________________ 
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O Secretário, 

 
_____________________________ 

 
 
 

 

 

 

 


