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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 10/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  12 de abril de 2016 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.30 horas  

Aprovada em: 26 de abril de 2016 
 

   
 

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 

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 Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, o qual apresentou email 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 elemento 

seguinte na lista candidata do Partido Social Democrata, Ana Maria 

Ferreira dos Santos. 
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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   
 

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

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

10.00 horas. 
 

   
 

Período Antes da Ordem do Dia 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Presidente da Câmara, José Manuel Velhinho Amarelinho, não pode estar 

presente na reunião por motivos profissionais, deliberou por unanimidade, 

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

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou qualquer 

intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. ------------------  
 

Ordem do Dia 
 

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

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------   
UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de ter 

sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião 

ordinária de cinco de abril de dois mil e dezasseis. ----------------  

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

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

terceira Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na terceira 

Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e dezasseis. ----------  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  
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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 – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE 

– ENVIO DE INFORMAÇÕES – REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE 

QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL DEZASSEIS: – Foram apresentadas as 

informações relativas à reunião do Conselho Intermunicipal, realizada no 

dia quatro de abril do corrente ano. ----- 

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

- 
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTELO DA MAIA 

- AGRADECIMENTO: – Foi apresentado o ofício datado de onze de março do 

corrente ano, agradecendo a colaboração prestada pelo Município ao 

Projeto da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos “Vá para fora 
cá dentro”, elaborado pela Equipa da Biblioteca Escolar/Centro de 
Recursos Educativos E.B. 2/3 de Castelo da Maia.-----------------

----------------------------- 

Tomado conhecimento.------------------------------------ 
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – JOSÉ MENDES DE MORAIS E FILIPA GONÇALVES – 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL – ENVIO DE SENTENÇA RECEBIDA DO TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ, REFERENTE AO PROCESSO 652/12.9 

BELLE: – Foi apresentado o email datado de cinco de abril do corrente ano, 

enviando cópia da sentença referente ao Processo 652/12.9BELLE, em que 

é Autor Aníbal José de Oliveira Duarte Azinheira.------------------

--------------------------- 

Tomado conhecimento.------------------------------------ 
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ÁGUAS DO ALGARVE, S.A – ENVIO DE 

RELATÓRIO ANUAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO ANO DE 2015: Foi 

apresentado o email datado de trinta e um de março do corrente ano, 

enviando Relatório Anual de Fornecimento de Água referente ao ano de 

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

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

- 
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ÁGUAS DO ALGARVE, S.A – ENVIO DE MAPA DE 

IDADE DOS SALDOS DE CLIENTES: – A Câmara tomou conhecimento da 

comunicação relativa à Idade dos saldos de clientes, enviado pela empresa 

Águas do Algarve, SA.----------------------------- 
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UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO DO 

MÊS DE FEVEREIRO: - Foi apresentado o ofício número oitenta e quatro, 

datado de quatro de março do corrente ano, enviando relatório mensal 

referente ao mês de fevereiro do ano em curso, ao abrigo do Acordo de 

Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia.-----------

----------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número dois mil 

cento e vinte, datada de trinta e um de março do corrente ano da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma.------------     

UM PONTO QUATRO PONTO SEIS PONTO DOIS – FREGUESIA DE BORDEIRA – RELATÓRIO 

DO MÊS DE FEVEREIRO: – – Foi apresentado o email datado de oito de março 

do corrente ano, enviando o relatório mensal referente ao mês de fevereiro 

do ano em curso, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia.------- 

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número dois mil 

cento e trinta e oito, datada de um de abril do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma.------------     

UM PONTO QUATRO PONTO SEIS PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ODECEIXE – RELATÓRIO 

DO MÊS DE FEVEREIRO: – Foi apresentado o email datado de dez de março 

do corrente ano, enviando o relatório mensal referente ao mês de fevereiro 

do ano em curso, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia.------- 

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número dois mil 

cento e trinta e nove, datada de um de abril do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma.----------     

UM PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA:------------------------ 
UM PONTO CINCO PONTO UM – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS AO 

ABRIGO DO PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS  DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – A 

Câmara tomou conhecimento da informação número seiscentos e três, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de dois de 

fevereiro do corrente ano, a qual contempla a relação mensal dos contratos 
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celebrados ao abrigo do parecer genérico de contratos de prestação de 

serviços, respeitante ao mês de janeiro do corrente ano. -------------   
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 FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: -   

A Câmara tomou conhecimento da informação número mil trezentos e nove, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de um de março 

do corrente ano, a qual contempla a relação mensal dos contratos 

celebrados ao abrigo do parecer genérico de contratos de prestação de 

serviços, respeitante ao mês de fevereiro do corrente ano. -----------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA:---------------------------------- 
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA ONZE DE ABRIL DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do 

dia onze de Abril 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 – BORJA PUJOL LOPEZ-ARAQUISTAIN E MARIA-LUIZA ICRIVERZI – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO MISTO, SITO EM 

PENEDO - ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento de Paula Reis 

Amarelinho que, na qualidade de Solicitadora de Borja Pujol Lopez-

Araquistain e Maria–Luiza Icriverzi, vem solicitar lhe seja emitido o 

respetivo parecer para a constituição de compropriedade de um prédio 

misto sito em Penedo, freguesia e concelho de Aljezur, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo cento e quatro, da Seção AG e a parte urbana 

sob o artigo P-dez mil trezentos e noventa e quatro, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número três mil e cinco, 

ficando o mesmo a pertencer, na proporção de um meio, a cada um dos 

compradores. ------------------------- 

No âmbito do teor do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José 

Mendes de Morais, datado de quatro de abril do corrente ano, o qual 

concluí que o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o 

número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número sessenta e quatro 

barra dois mil e três, de vinte e três de agosto, com a redação dada pelas 

Leis números cento e sessenta e oito barra noventa e nove, de catorze de 

setembro e Lei número sessenta e oito barra dois mil e três, de vinte e três 
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de agosto, visa salvaguardar, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 

parecer favorável à pretensão dos requerentes. -------------------

--------------------- 
UM PONTO DOIS – LIBOR SLECHTA E DANIELLE HRUBÁ – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE  DE UM PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM VALE DA RIPA - 

BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento de Paula Reis Amarelinho 

que, na qualidade de Solicitadora de Libor Slechta e Danielle Hrubá, vem 

solicitar lhe seja emitido o respetivo parecer para a constituição de 

compropriedade de um prédio misto sito em Vale da Ripa, freguesia de 

Bordeira, concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

quatrocentos e dezasseis, da Seção C e a parte urbana sob os artigos mil 

quatrocentos e sessenta e quatro e mil quatrocentos e sessenta e cinco, 

respetivamente, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 

sob o número mil quinhentos e vinte, ficando o mesmo a pertencer, na 

proporção de um meio, a cada um dos compradores. ---------------

---------------------------- 

No âmbito do teor do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José 

Mendes de Morais, datado de quatro de abril do corrente ano, o qual 

concluí que o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o 

número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número sessenta e quatro 

barra dois mil e três, de dois de setembro, com a redação dada pelas Leis 

números cento e sessenta e oito barra noventa e nove, de catorze de 

setembro e Lei número sessenta e oito barra dois mil e três, de vinte e três 

de agosto, visa salvaguardar, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 

parecer favorável à pretensão dos requerentes. -------------------

--------------------- 
UM PONTO TRÊS – MOURALINDA DE JESUS OLIVEIRA- PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO URBANO E DE UM PRÉDIO RÚSTICO,  SITOS 

EM VALE JUNCAL – ROGIL: Foi apresentado o requerimento de Mouralinda de 

Jesus Oliveira que, na qualidade de cabeça de casal na herança de 

Manuel António, vem solicitar lhe seja emitido o respetivo parecer para a 

constituição de compropriedade de um prédio urbano inscrito na matriz sob 

o artigo mil duzentos e trinta e cinco e de um prédio rústico, inscrito na 

matriz sob o artigo dezassete, da seção M-M um-M dois, sitos em Vale 

Juncal, freguesia de Rogil, concelho de Aljezur e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Aljezur sob o número cento e cinquenta e quatro, 

uma vez que pretende alienar o referido prédio a Tiago Barros Studio, 
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Unipessoal, Limitada e Arion – Agricultura, Engenharia e Construção, 

Unipessoal, Limitada. --------- 

No âmbito do teor do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José 

Mendes de Morais, datado de quatro de abril do corrente ano, o qual 

concluí que o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o 

número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número sessenta e quatro 

barra dois mil e três, de dois de setembro, com a redação dada pelas Leis 

números cento e sessenta e oito barra noventa e nove, de catorze de 

setembro e Lei número sessenta e oito 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 QUATRO – MARKWARD FRIEDRICH VON LOESCH  – PEDIDO DE CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO (ARTIGO TRINTA E QUATRO), 

SITO EM SAMOUCAL – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento de 

Alexander Rathenau que, na qualidade de advogado de Markward Friedrich 

Von Loesch, vem solicitar lhe seja emitido o respetivo parecer para a 

constituição de compropriedade de um prédio rústico, sito em Samoucal, 

freguesia e concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo trinta e quatro, da Secção AX, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o número dois mil trezentos e trinta, ficando o 

mesmo a pertencer, na proporção de um meio, a cada um dos 

compradores. -------------------- 

No âmbito do teor do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José 

Mendes de Morais, datado de quatro de abril do corrente ano, o qual 

concluí que o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o 

número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número sessenta e quatro 

barra dois mil e três, de dois de setembro, com a redação dada pelas Leis 

números cento e sessenta e oito barra noventa e nove, de catorze de 

setembro e Lei número sessenta e oito 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 CINCO – MARKWARD FRIEDRICH VON LOESCH  – PEDIDO DE CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO (ARTIGO TRINTA E CINCO), SITO 

EM SAMOUCAL – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento de Alexander 

Rathenau que, na qualidade de advogado de Markward Friedrich Von 
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Loesch, vem solicitar lhe seja emitido o respetivo parecer para a 

constituição de compropriedade de um prédio rústico, sito em Samoucal, 

freguesia e concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo trinta e cinco, da Seção AX, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o número dois mil trezentos e trinta e um, ficando o 

mesmo a pertencer, na proporção de um meio, a cada um dos 

compradores. -------------------- 

No âmbito do teor do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José 

Mendes de Morais, datado de quatro de abril do corrente ano, o qual 

concluí que o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o 

número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número sessenta e quatro 

barra dois mil e três, de dois de setembro, com a redação dada pelas Leis 

números cento e sessenta e oito barra noventa e nove, de catorze de 

setembro e Lei número sessenta e oito 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 SEIS – MARKWARD FRIEDRICH VON LOESCH  – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO MISTO, SITO EM SAMOUCAL – ALJEZUR: – Foi 

apresentado o requerimento de Alexander Rathenau que, na qualidade de 

advogado de Markward Friedrich Von Loesch, vem solicitar lhe seja 

emitido o respetivo parecer para a constituição de compropriedade de um 

prédio misto, sito em Samoucal, freguesia e concelho de Aljezur, inscrito 

na matriz predial rústica sob o artigo trinta e seis, da Secção AX e na 

matriz urbana sob o artigo dez mil duzentos e oitenta e dois, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil seiscentos e 

setenta e dois, ficando o mesmo a pertencer, na proporção de um meio, a 

cada um dos compradores. ---------------------------------

---------- 

No âmbito do teor do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José 

Mendes de Morais, datado de quatro de abril do corrente ano, o qual 

concluí que o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o 

número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número sessenta e quatro 

barra dois mil e três, de dois de setembro, com a redação dada pelas Leis 

números cento e sessenta e oito barra noventa e nove, de catorze de 

setembro e Lei número sessenta e oito barra dois mil e três, de vinte e três 

de agosto, visa salvaguardar, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 
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parecer favorável à pretensão do requerente. --------------------

-------------------- 
 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – AÇÃO  SOCIAL  ---------------------------------------  
UM PONTO UM – FELICIDADE DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DE JESUS – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO DE TRANSPORTE: – Foi apresentado o requerimento de Felicidade 

da Conceição Cândido de Jesus, com data de registo de oito de abril do 

corrente ano, em que solicita atribuição de subsídio de transporte, para a 

sua filha Ana Catarina da Conceição Jesus, no âmbito das candidaturas 

para atribuição de subsídios de transporte e alojamento a alunos do ensino 

secundário.---------------------- 

Sendo do conhecimento da Câmara Municipal, a precariedade socio- 

económica do agregado familiar e tendo sido a aluna apoiada no âmbito 

das medidas socio educativas do município em anos anteriores, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aceitar a justificação apresentada e atribuir um 

apoio no valor de cem por cento do custo do passe escolar à aluna, no ano 

letivo dois mil e quinze/dois mil e dezasseis, a pagar durante dez meses 

(setembro de dois mil e quinze a junho de dois mil e dezasseis.--------

---------------------------  
DOIS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  

DOIS PONTO UM – CANDIDATURAS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, 

CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DE 

MINUTAS DE PROTOCOLO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

minuta de Protocolo a estabelecer com o Clube Cultural e Recreativo os 

Amigos da Carrapateira.------------------------- 
DOIS PONTO DOIS – CANDIDATURAS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, 

CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR:  ---------------  
DOIS PONTO UM PONTO UM – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – MOTO-RATOS – 
PEDIDO DE SUBSÍDIO: – Foi apresentada a carta com data de registo de vinte 

e dois de março do corrente ano, onde informam que não se irá realizar no 

ano de dois mil e dezasseis, a concentração motard, á qual tinha sido 

atribuído no âmbito do Apoio ao Regulamento ao Associativismo, a verba 

de dois mil euros, solicitando que o referido apoio transite agora para a 

realização de obras de reparação do edifício sede da Secção Moto 
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Ciclismo, cujo projeto tinha sido igualmente candidatado no âmbito do já 

referido Regulamento.------- 

A Câmara com conhecimento da necessidade de realização das referidas 

obras, deliberou, por unanimidade, transferir a verba anteriormente 

atribuída, para o projeto “Concentração Motard”, no valor de dois mil 
euros, para o projeto ora solicitado, de reparação do edifício sede da 

secção de Motociclismo, que inclui entre outras ações a de rebocar, pintar 

e construir passeios exteriores.--------------- 

A Minuta do protocolo a celebrar como o Juventude Clube Aljezurense, no 

âmbito do Apoio ao Associativismo, deverá refletir a alteração agora 

aprovada.---------------------------------------------- 
DOIS PONTO UM PONTO DOIS – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO PARA OBRAS DE MELHORIA NA SEDE: – Foi apresentada carta com 

data de registo de dez de março do corrente ano, enviando orçamento para 

obras de melhoramentos na sede do Clube e, solicitando a atribuição de 

um subsídio para fazer face à referida despesa, no valor de trinta mil 

duzentos e sessenta euros. ---------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do pedido apresentado pelo Juventude 

Clube Aljezurense, para realização de obras no edifício onde se encontram 

atualmente instalados e deliberou, por unanimidade, que é sua intenção 

manter a cedência do espaço, tendo por fim o desenvolvimento de 

atividade desportiva, cultural e recreativa, a qual se aprovada, deverá ser 

formalizada através de protocolo a ser apreciado e aprovado por ambas as 

partes.---------------------------- 

Relativamente às obras deverá ser comunicado que somente após a 

regularização jurídica da cedência do referido espaço, será possível 

deliberar sobre o ora solicitado.------------------------------ 
DOIS PONTO UM PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE MARISCADORES PROFISSIONAIS DO 

PARQUE NATURAL – PEDIDO DE SUBSÍDIO: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de trabalhos. --------  

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

Senhor Vice – Presidente, na qualidade de Presidente, foi encerrada a 

reunião, eram doze 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 Vice - Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


