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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 14/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  24 de maio de 2016 
Inicio:  14.30 horas   

Encerramento:  17.15 horas  

Aprovada em:  7 de junho 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 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente  

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

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 

14.30 horas. 
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Período Antes da Ordem do Dia 
 

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 DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de ter sido 

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

ordinária de dez de maio de dois mil e dezasseis. -----------------  

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

– Não foram prestadas quaisquer informações, neste ponto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação, 

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

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 – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 

FLORESTAS – PROJETO DE MONITORIZAÇÃO DA MARINHA NO PARQUE NATURAL 

DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o email 

datado de dezassete de maio do corrente ano, enviando documento sobre 

o projeto de monitorização marinha do PNSACV, que o ICNF pretende 

desenvolver em parceria com as Universidades de Évora, Algarve e 

Lisboa. -----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a sua adesão ao projeto de 

candidatura para avaliar e monitorizar os efeitos da proteção marinha no 

PNSACV. ---------------------------------------------  

Deliberado que foi, manifestar o interesse em integrar a presente parceria 

e contribuir na comparticipação nacional do projeto, aguardamos indicação 

detalhada desse valor sujeito a nova deliberação desta Câmara Municipal.  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – PORTFUEL – PETRÓLEOS E GÁS DE PORTUGAL, 

LDA. – ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA E MAPEAMENTO GEOLÓGICO DO 

ALGARVE: – Foi apresentada a carta datada de dezasseis de maio do 
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corrente ano, enviando esclarecimentos sobre a pesquisa e mapeamento 

geológico do Algarve. -------------------------------------  

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

PORTUGUÊS – PROJETO DE LEI – INTERDIÇÃO AO USO DO TERRITÓRIO 

INCLUÍDO NA REN E RAN A PROJETOS IMOBILIÁRIOS DOS PROJETOS DE 

POTENCIAL INTERESSE NACIONAL (PIN): – Foi apresentado o email datado de 

seis de maio do corrente ano, enviando cópia de Projeto de Lei 

apresentado pelo PCP na Assembleia da República e, intitulado “Interdita 

o uso do território incluído na REN e RAN a projetos imobiliários dos 

Projetos de Potencial Interesse Nacional (PIN), que não respeitem os 

critérios e fins da sua classificação”. --------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PROJETO DE RESOLUÇÃO SOBRE A PROSPEÇÃO DE PETRÓLEO E 

GÁS NATURAL NO ALGARVE E NA COSTA ALENTEJANA: – Foi apresentado o 

email datado de nove de maio do corrente ano, enviando cópia de Projeto 

de Resolução apresentado pelo PCP na Assembleia da República, sobre a 

prospeção de petróleo e gás natural no Algarve e na Costa Alentejana. --  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – VOTO DO PCP PELA REJEIÇÃO DA DENOMINAÇÃO PARCERIA 

TRANSATLÂNTICA DE COMÉRCIO E INVESTIMENTOS (TTIP): – Foi apresentado o 

email datado de cinco de maio do corrente ano, enviando cópia do Voto 

apresentado pelo PCP na Assembleia da República, intitulado “Pela 

rejeição da denominação Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimentos (TTIP)”. -------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO 

DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO QUARTEL: – Foi apresentado o ofício número 

cento e quatro, datado de doze de maio do corrente ano, solicitando a 

atribuição de apoio financeiro, no montante de trinta mil oitocentos e onze 

euros e cinquenta cêntimos, destinado a custear a execução dos projetos 

da especialidade, referentes às obras de ampliação do quartel daquela 

Associação. --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no 

montante de trinta mil oitocentos e onze euros e cinquenta cêntimos. ----  
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UM PONTO QUATRO PONTO SETE – FÓRUM PARA A LIBERDADE DE EDUCAÇÃO – 
FERNANDO ADÃO DA FONSECA – CARTA ABERTA AO SENHOR MINISTRO DA 

EDUCAÇÃO: – Foi apresentada a carta datada de vinte e seis de abril do 

corrente ano, enviando cópia de “Carta Aberta ao Senhor Ministro da 

Educação”, remetida pelo Fórum para a Liberdade de Educação. -------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO 

ALGARVE – PLANO DE VERÃO/DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o 

ofício número cinco mil duzentos e setenta e oito, datado de três de maio 

do corrente ano, questionando quanto à possibilidade desta autarquia 

suportar os custos inerentes ao aluguer de duas unidades móveis a instalar 

nas praias de Odeceixe e Monte Clérigo, no âmbito do Plano de Verão/dois 

mil e dezasseis. -----------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe é possível 

assegurar o custo com o aluguer das unidades móveis, facto que, 

seguramente, não inviabilizará a implementação do Plano de Verão/dois 

mil e dezasseis, na área deste Município. -----------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE 

FREGUESIA DE ALJEZUR, BORDEIRA, ODECEIXE E ROGIL: – Foi apresentado o 

ofício número dezasseis, datado de cinco de maio do corrente ano, 

informando que, em sessão realizada no dia vinte e nove do passado mês 

de abril, foi aprovada a atribuição de apoios financeiros às Juntas de 

Freguesia de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil. -----------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO 

DA ADENDA AOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DE BORDEIRA, ODECEIXE E 

ROGIL: – Foi apresentado o ofício número dezassete, datado de cinco de 

maio do corrente ano, informando que, em sessão realizada no dia vinte e 

nove do passado mês de abril, foi aprovada a Adenda aos Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências com as Juntas de 

Freguesia de Bordeira, Odeceixe e Rogil. -----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO COM A JUNTA 

DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número dezoito, 

datado de cinco de maio do corrente ano, informando que, em sessão 
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realizada no dia vinte e nove do passado mês de abril, foi aprovada a 

Adenda ao Acordo de Execução celebrado com a Junta de Freguesia de 

Aljezur. -----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E PPI – PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: – Foi apresentado o ofício número vinte, 

datado de cinco de maio do corrente ano, informando que, em sessão 

realizada no dia vinte e nove do passado mês de abril, foi aprovada a 

primeira Revisão ao Orçamento e PPI – Plano Plurianual de Investimentos.  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA DOIS 

MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o ofício número vinte e um, datado de 

cinco de maio do corrente ano, informando que, em sessão realizada no 

dia vinte e nove do passado mês de abril, foi aprovada a alteração ao 

Mapa de Pessoal do Município para dois mil e dezasseis. ------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CATORZE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE DOIS 

MIL E QUINZE: – Foi apresentado o ofício número dezanove, datado de cinco 

de maio do corrente ano, informando que, em sessão realizada no dia vinte 

e nove do passado mês de abril, foi aprovada a Prestação de Contas e 

Relatório de Gestão de dois mil e quinze. -----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUINZE – ASSOCIAÇÃO NOMEIODONADA – KASTELO – A 

PRIMEIRA UNIDADE PEDIÁTRICA DE CUIDADOS CONTINUADOS E PALIATIVOS – 
PEDIDO DE APOIO: – Foi apresentada a carta datada de dezanove de abril do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, no montante 

de mil cento e vinte e três euros, destinado a apoiar as despesas inerentes 

ao equipamento da primeira Unidade Pediátrica de Cuidados Continuados 

e Paliativos. --------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 

montante de seiscentos euros. -------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZASSEIS – ANA LUÍSA PEDRO GOMES ROCHA 

GONÇALVES – PEDIDO DE APOIO PARA PARTICIPAR NA FEIRA INTERNACIONAL 

DE ARTESANATO DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentada a carta datada de 

dez de maio do corrente ano, em que Ana Luísa Pedro Gomes Rocha 
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Gonçalves, vem solicitar apoio financeiro para participar na Feira 

Internacional de Artesanato/dois mil e dezasseis. ------------------  

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

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

SAÍDA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 

Fátima Neto ausentou-se da sala, não participando na discussão do 

seguinte assunto. ----------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZASSETE – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS DE ALJEZUR – VOTO DE LOUVOR À DRA. MARIA DE FÁTIMA NETO: – Foi 

apresentado o ofício número quatro, datado de vinte e nove de abril do 

corrente ano, enviando cópia do Voto de Louvor à Dra. Maria de Fátima 

Neto, aprovado por unanimidade em reunião daquela instituição e, 

solicitando a divulgação do mesmo, por parte deste Município. --------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, por voto secreto, associar-se ao 

Voto de Louvor proposto, tornando-o público através de publicação para o 

efeito em Diário da República, manifestando-o à própria, bem como 

oficiando à Comissão Alargada da CPCJ e ao Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, para o efeito. ---------------------------  

ENTRADA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 

Fátima Neto regressou à sala, passando de imediato a fazer parte dos 

trabalhos da reunião. -------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DEZOITO – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZOITO PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL – 
MARÇO: – Foi apresentado o email datado de doze de abril do corrente ano, 

enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente ao passado 

mês de março, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia. -------------------------------  

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

novecentos e cinquenta e um, datada de vinte e dois 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 DEZOITO PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL – 
ABRIL: – Foi apresentado o email datado de seis de maio do corrente ano, 

enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente ao passado 

mês de abril, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia. -------------------------------  
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A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número três mil 

seiscentos e vinte e um, datada de dezoito de maio 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 DEZOITO PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR – 
ABRIL: – Foi apresentado o email datado de dez de maio do corrente ano, 

enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente ao passado 

mês de abril, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia. -------------------------------  

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

seiscentos e quarenta e seis, datada de dezanove de maio 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 DEZANOVE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------    

UM PONTO QUATRO PONTO DEZANOVE PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o email datado de oito de abril do corrente ano, enviando 

relatório respeitante ao primeiro trimestre do ano em curso, no montante de 

cinquenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos e referente a “Gestão, 
manutenção e conservação do Polidesportivo de Aljezur”. ------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número dois mil novecentos e seis, datada de vinte e dois 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 – PEDIDO DE APOIO PARA O ATLETA JOÃO MARIA MENDONÇA, 

RESIDENTE EM ARRIFANA – ALJEZUR: – Foi apresentado o pedido de João 

Pedro de Andrade Burnay de Mendonça, com entrada no dia vinte e um de 

abril do corrente ano, requerendo à Câmara Municipal de Aljezur a 

concessão de apoio financeiro para custear despesas relativas à 

participação de seu filho João Maria Mendonça em provas de SURF. ----  

Tendo por base o Parecer do Jurista desta Autarquia, Dr. António Cordeiro 

da Cunha, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 

financeiro no montante de cinco mil euros, de acordo com as 

contrapartidas propostas, devendo para o efeito ser celebrado o respetivo 

contrato de patrocínio, conforme minuta ora aprovada. --------------  
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UM PONTO SEIS – ESCRITURA DE JUSTIFICAÇÃO DAS EX-ESCOLAS PRIMÁRIAS DE 

BORDEIRA, CARRAPATEIRA E VILARINHA: – Pelo Senhor Presidente da 

Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  

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

ESCRITURA DE JUSTIFICAÇÃO – EX-ESCOLAS PRIMÁRIAS – FREGUESIA DE BORDEIRA  

Tem sido desde sempre pacífico o entendimento de que os prédios 

urbanos, onde funcionaram as ex-Escolas Primárias de: ------------  

- Bordeira, inscrita na matriz sob o artigo quinhentos e cinquenta, da 

freguesia de Bordeira; -------------------------------------  

- Carrapateira, inscrita na matriz sob o artigo quinhentos e quarenta e 

nove, da freguesia de Bordeira; ------------------------------  

- Vilarinha, inscrita na matriz sob o artigo seiscentos e vinte e três, da 

freguesia de Bordeira; -------------------------------------  

ambas do concelho de Aljezur, propriedade privada do Município se bem 

que não existe qualquer escritura que comprove a propriedade a favor do 

Município, razão pela qual os prédios urbanos não se encontram registados 

na Conservatória do Registo Predial. --------------------------  

Torna-se assim necessário proceder à realização de Escritura de 

Justificação Notarial para efeitos de registo dos prédios, que é uma forma 

excecional de titular direitos, suprindo a falta ou insuficiência de títulos 

normais, estando regulada nos artigos oitenta e nove a cento e um, do 

Código do Notariado. -------------------------------------  

A posse que o Município tem exercido sobre os prédios a justificar, tem 

sido pacífica, contínua e pública, pelo menos à mais de cinquenta anos, 

pelo que nada obsta a aquisição do direito de propriedade por usucapião 

para efeitos de descrição dos prédios, tanto mais que a população 

concelhia reconhece sem reservas que se trata de prédios urbanos que é, 

e sempre foi propriedade Privada Municipal. ---------------------  

Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere o seguinte: --  

UM – Adquirir por usucapião, os referidos prédios urbanos, lavrando-se 

para o efeito a competente escritura de Justificação Notarial tendo em vista 

o posterior registo do direito de propriedade na Conservatória do Registo 

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

DOIS – Para efeitos de registo que se atribuía a cada prédio o seguinte 

valor: ------------------------------------------------  

a) Ex – escola primária de Bordeira, inscrita na matriz sob o artigo 

quinhentos e cinquenta, da freguesia de Bordeira: cem mil euros; ------  
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b) Ex – escola primária de Carrapateira, inscrita na matriz sob o artigo 

quinhentos e quarenta e nove, da freguesia de Bordeira: oitenta mil euros;  

c) Ex – escola primária de Vilarinha, inscrita na matriz sob o artigo 

seiscentos e vinte e três, da freguesia de Bordeira: setenta mil euros. ---  

Que, em cumprimento do disposto no artigo noventa e seis, número um, do 

Código do Notariado outorguem na referida escritura como declarantes os 

senhores José Carlos Seromenho, Argemiro Laço Rolhas e José Maria 

Duarte, residentes em Bordeira, freguesia de Bordeira e concelho de 

Aljezur.” ----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
UM PONTO SETE – ESCRITURA DE JUSTIFICAÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO SITO EM 

CABECINHO, FREGUESIA DE BORDEIRA, INSCRITO NA MATRIZ SOB O ARTIGO 

CENTO E CATORZE, DA SECÇÃO H: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

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

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

ESCRITURA DE JUSTIFICAÇÃO – PRÉDIO RÚSTICO – FREGUESIA DE BORDEIRA -----  

Tem sido desde sempre pacífico o entendimento de que o prédio rústico, 

sito em Cabecinho, da freguesia de Bordeira, concelho de Aljezur, inscrito 

na matriz sob o artigo cento e catorze, da Secção H, é propriedade do 

Município, pertencendo ao seu domínio privado pelo menos à mais de cem 

anos, se bem que não existe qualquer escritura que comprove a 

propriedade a favor do Município, razão pela qual o prédio rústico não se 

encontra registado na Conservatória do Registo Predial. -------------  

Torna-se assim necessário proceder à realização de Escritura de 

Justificação Notarial para efeitos de registo do prédio, que é uma forma 

excecional de titular direitos, suprindo a falta ou insuficiência de títulos 

normais, estando regulada nos artigos oitenta e nove a cento e um, do 

Código do Notariado. -------------------------------------  

A posse que o Município tem exercido sobre o prédio a justificar, tem sido 

pacífica, contínua e pública, pelo que nada obsta a aquisição do direito de 

propriedade por usucapião para efeitos de descrição do prédio, tanto mais 

que a população concelhia reconhece sem reservas que se trata de prédio 

rústico que é e sempre foi propriedade Privada Municipal. -----------  

Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere o seguinte: --  

Um – Adquirir por usucapião, o prédio rústico, inscrito na matriz sob o 

artigo cento e catorze, da Secção H, lavrando-se a competente escritura 



REUNIÃO DE 24.05.16 

Pág.  9 

de Justificação Notarial, tendo em vista o posterior registo do direito de 

propriedade na Conservatória do Registo Predial de Aljezur. ----------  

Dois – Para efeitos de registo atribui-se ao prédio o valor de mil e 

quinhentos euros. ----------------------------------------  

Três – Que, em cumprimento do disposto no artigo noventa e seis, número 

um, do Código do Notariado outorguem na referida escritura como 

declarantes os senhores José Carlos Seromenho, Argemiro Laço Rolhas e 

José Maria Duarte, residentes em Bordeira.” ---------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
UM PONTO OITO – ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE VIATURAS USADAS (EDITAL 

VINTE E SETE/DOIS MIL E DEZASSEIS) – HOMOLOGAÇÃO DE ATA: – No âmbito 

do teor constante na informação número três mil e seiscentos e cinquenta 

e três, datada de dezanove de maio do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Património, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, homologar a Ata de arrematação de alienação 

por Hasta Pública de viaturas usadas, realizada no dia dezoito do corrente 

mês de maio, conforme deliberação de Câmara de vinte e dois do passado 

mês de março e Edital número vinte e sete barra dois mil e dezasseis, de 

quinze de abril e, consequentemente adjudicar a viatura Mitsubishi de 

matrícula onze-trinta-LQ a Álvaro Manuel Barreiros Machado Viana, pelo 

valor de trezentos euros e, a máquina John Deere quinhentos e quarenta e 

quatroB a Susana Xavier – Sucatas Unipessoal, Lda, pelo valor de mil 

quinhentos e cinquenta euros. -------------------------------  

UM PONTO NOVE – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------   
UM PONTO NOVE PONTO UM – KASPER PIETER JOHANNES VAN NULAND – ROTURA NO 

SISTEMA PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR D – 
LOTE CENTO E NOVENTA E CINCO: – Face ao teor constante na informação 

número três mil e quatrocentos e quarenta, datada de dez de maio do 

corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço 

de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o 

montante total de cento e quarenta e quatro euros e cinquenta e nove 

cêntimos, referente a consumo de água (cento e vinte e um euros e dez 

cêntimos), IVA (sete euros e vinte e seis cêntimos) e resíduos sólidos 

variável (dezasseis euros e vinte e três cêntimos), referente ao 

processamento do passado mês de março, nos termos do número cinco, do 

artigo sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da 

Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------------  
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UM PONTO NOVE PONTO DOIS – HENRICUS PETER JACOBUS GERARDUS VAN BILSEN – 
FATURA DE ÁGUA COM CONSUMO ESTIMADO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE 

CRÉDITOS: – Face ao teor constante na informação número três mil e 

quinhentos e dezoito, datada de treze de maio do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante total de 

quinhentos e cinquenta e dois euros e setenta e sete cêntimos, referente a 

consumo de água (quinhentos e dezasseis euros e setenta e três 

cêntimos), IVA (trinta e um euros) e resíduos sólidos variável (cinco euros 

e quatro cêntimos), referente à estimativa realizada em agosto do ano 

transato.----------------------------------------------- 
UM PONTO NOVE PONTO TRÊS – MARIA LUCÍLIA SANTA MARINHA SANTOS COVA – 
ROTURA NO SISTEMA PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA 

– SETOR L – LOTE CENTO E SESSENTA E UM: – Face ao teor constante na 

informação número três mil e quinhentos e sessenta e seis, datada de 

dezassete de maio do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, emitir nota de crédito, no montante total de duzentos e 

trinta e nove euros e seis cêntimos, referente a consumo de água 

(duzentos e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos), IVA (doze euros e 

cinquenta e dois cêntimos) e resíduos sólidos variável (dezassete euros e 

noventa e nove cêntimos), referente ao processamento do passado mês de 

abril, nos termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e número 

cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do 

Município de Aljezur. -------------------------------------  
UM PONTO NOVE PONTO QUATRO – BÁRBARA MARIA THERESA HOFFRMANN-SCHMIDT 

– ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR 

M – LOTE CINQUENTA E CINCO: – Face ao teor constante na informação 

número três mil e seiscentos e sete, datada de dezoito de maio do corrente 

ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas 

e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia dezoito de maio do 

corrente ano, na aplicação informática MGD, o qual determinou a emissão 

de nota de crédito, no montante total de dois mil novecentos e nove euros 

e oitenta e nove cêntimos, referente a consumo de água (dois mil 

seiscentos e dezasseis euros e trinta e quatro cêntimos), IVA (cento e 

cinquenta e seis euros e noventa e oito cêntimos) e resíduos sólidos 
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variável (cento e trinta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos), referente 

ao processamento do passado mês de abril, nos termos do número cinco, 

do artigo sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da 

Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------------  
UM PONTO NOVE PONTO CINCO – MARIA MADALENA QUINTELA VIEIRA CAMPOS – 
ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MONTES GALEGOS – 
ALJEZUR: – Face ao teor constante na informação número três mil e 

seiscentos e oito, datada de dezoito de maio do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante total de 

quatrocentos e nove euros e sessenta e nove cêntimos, referente a 

consumo de água (trezentos e cinquenta euros e cinquenta e cinco 

cêntimos), IVA (vinte e um euros e três cêntimos) e resíduos sólidos 

variável (trinta e oito euros e onze cêntimos), referente aos 

processamentos dos meses de fevereiro e março do corrente ano, nos 

termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e número cinco, do 

artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de 

Aljezur. -----------------------------------------------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO VINTE E TRÊS DE MAIO DE 

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

dia vinte e três de maio 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 – LADEIRA FLORIDA – EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA. – PROJETO DE 

REARBORIZAÇÃO – VALE DA CASCA – ALJEZUR – PEDIDO DE PARECER: – Foi 

apresentado o email datado de dois de maio do corrente ano, em que o 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF) envia, nos 

termos do número um, do artigo nove, do Decreto-Lei número noventa e 

seis barra dois mil e treze, o pedido de autorização para a rearborização 

de Ladeira Florida – Exploração Florestal, Lda., que foi submetido àquela 

entidade e solicitando a emissão do parecer por parte desta Autarquia, 

relativamente ao enquadramento da ação pretendida no PMOT, bem como 
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informação quanto às condicionantes legais aplicáveis, no PMDFCI, entre 

outras. -----------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número três mil quinhentos e 

cinquenta e três, datada de dezasseis de maio, do Departamento Técnico 

de Obras e Urbanismo – Serviço de Ambiente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável à pretensão da requerente, 

condicionada ao parecer favorável da CCDR Algarve. ---------------  
UM PONTO DOIS – CARLOS MANUEL MARTINS SANTOS – PROJETO DE 

REARBORIZAÇÃO – CRAVEIRA – ALJEZUR – PEDIDO DE PARECER: – Foi 

apresentado o email datado de vinte abril do corrente ano, em que o 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF) envia, nos 

termos do número um, do artigo nove, do Decreto-Lei número noventa e 

seis barra dois mil e treze, o pedido de autorização para a (re)arborização 

de Carlos Manuel Martins Santos, que foi submetido àquela entidade e 

solicitando a emissão do parecer por parte desta Autarquia, relativamente 

ao enquadramento da ação pretendida no PMOT, bem como informação 

quanto às condicionantes legais aplicáveis, no PMDFCI, entre outras. ---  

No âmbito do teor constante na informação número três mil cento e seis, 

datada de vinte e nove de abril, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo – Serviço de Ambiente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

emitir parecer favorável à pretensão do requerente, com exceção da área 

de zero vírgula quatrocentos e setenta e dois hectares, abrangida pela 

RAN e sujeita ao respetivo regime jurídico definido nos termos da lei em 

vigor, cuja ocupação pretendida carece da emissão de parecer por parte da 

comissão regional da RAN. ---------------------------------  
UM PONTO TRÊS – RIMOBE – IMOBILIÁRIA, LDA. – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE 

TRAÇADO DE CAMINHO – VALE DOS POLVOS – ALJEZUR: – Foi apresentado o 

requerimento de Manuel Fernando Lavrador Rito, na qualidade de sócio 

gerente de Rimobe – Imobiliária, Lda, proprietária do prédio misto sito em 

Vale dos Polvos, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo noventa e 

três, da Seção BB, da freguesia e Município de Aljezur e, a parte urbana 

sob os artigos oito mil duzentos e trinta e nove e oito mil duzentos e 

quarenta, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 

número quatro mil seiscentos e sessenta e seis, vem solicitar informação 

sobre a possibilidade de levar a efeito a alteração de caminho público, no 

local acima identificado. -----------------------------------  
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No âmbito do teor constante na informação número oitenta e dois/FR barra 

dois mil e dezasseis, datada de vinte e dois de abril, do Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo e, do parecer desfavorável do ICNF, 

emitido no ofício número vinte e dois mil quinhentos e oito barra dois mil e 

dezasseis/DCNF-ALG/DLAP, 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. --------  
DOIS – TRÂNSITO ------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – NORMAS DE ESTACIONAMENTO – PRAIA DE ODECEIXE: – Pelo 

Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir 

se transcreve: ------------------------------------------  

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

CIRCULAÇÃO NAS RUAS DE ACESSO À PRAIA DE ODECEIXE ---------------  

Com a chegada de mais uma época balnear torna-se imperativo regrar a 

circulação e estacionamento nas ruas de acesso à Praia da Odeceixe. ---  

Considerando a procura turística daquela praia, que no período do verão 

recebe centenas de pessoas; --------------------------------  

Considerando a extrema necessidade de garantir a acessibilidade a 

eventuais serviços de emergência à praia; -----------------------  

Considerando que se fazem notar ainda alguns desrespeitos à organização 

implementada naquelas ruas de acesso à praia; -------------------  

Assim, proponho à Câmara a aprovação das normas de sinalização e 

trânsito das ruas de acesso à Praia de Odeceixe e respetivos anexos. ---  

Deverá ser comunicado ao Comando da GNR de Odeceixe e Junta de 

freguesia de Odeceixe o teor desta deliberação, bem como listagem dos 

números de autorização concedidos e respetivos titulares com a referência 

do período de validade. ------------------------------------  

Sempre que necessário deverá ser ainda atualizada esta listagem.” -----  

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

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – REGULAMENTO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 

HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA 
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COMISSÃO DE ANÁLISE DE CANDIDATURAS – PROPOSTA: – Pela Senhora 

Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

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

REGULAMENTO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES 

CARENCIADOS – HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE CANDIDATURAS  

Decorrido que foi o processo de análise das candidaturas aos apoios para 

melhoria das habitações de munícipes carenciados, e tendo a Comissão de 

análise das candidaturas, constituída para o efeito previsto no 

Regulamento, concluído a sua análise e elaborado a respetiva proposta de 

atribuição de apoios, submete-se à Câmara Municipal de Aljezur a 

respetiva Ata para decisão. ---------------------------------  

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

atribuir os apoios de acordo com o proposto na Ata da Comissão de 

Análise das candidaturas dos munícipes carenciados, conforme a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

– MARIA NAZARÉ DUARTE CORREIA – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

manifestar a intensão de indeferir o pedido da requerente, com base no 

Relatório Social número seis barra dois mil e quinze, do Técnico Superior 

Márcio Viegas, cujo cálculo do Rendimento per capita indica um valor 

superior ao estipulado no Regulamento em vigor. ------------------  

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. --------  

– ANTÓNIO LUÍS BARROSO – A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um 

auxílio económico de dois mil e quinhentos euros, para materiais de 

construção e, dois mil euros, para mão-de-obra, cabendo ao candidato a 

responsabilidade de assegurar o valor remanescente do custo total da 

obra. Deverá ser celebrado o contrato entre o beneficiário e o Município de 

Aljezur, de acordo com o número um, do artigo nono do Regulamento. 

Deverá ainda o candidato entregar os documentos de habilitação do 

empreiteiro e respetivo seguro de acidentes de trabalho e ainda no final da 

obra, documento comprovativo de entrega dos resíduos de obras em 

recetor devidamente habilitado. ------------------------------  

– MARIA HELENA PACHECO RAFAEL – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir um auxílio económico de dois mil quatrocentos e dez euros, para 

materiais de construção e, dois mil euros, para mão-de-obra, cabendo à 
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candidata a responsabilidade de assegurar o valor remanescente do custo 

total da obra. Deverá ser celebrado o contrato entre a beneficiária e o 

Município de Aljezur, de acordo com o número um, do artigo nove, do 

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

Deverá ainda a candidata entregar os documentos de habilitação do 

empreiteiro e respetivo seguro de acidentes de trabalho e ainda no final da 

obra, documento comprovativo de entrega dos resíduos de obras em 

recetor devidamente habilitado. ------------------------------  

– AMÉRICO JOSÉ DOS SANTOS – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

manifestar a intensão de indeferir o pedido do requerente, com base na 

ausência de elementos para análise da candidatura, sugerindo que o 

candidato apresente nova candidatura, cujo prazo se encontra a decorrer.  

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 DOIS – ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A CASA DA 

CRIANÇA DO ROGIL PARA APOIO À VALÊNCIA DE CRECHE DE ALJEZUR – 
PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo a 

estabelecer entre o Município de Aljezur e a Casa da Criança do Rogil, 

para apoio à valência de Creche de Aljezur, cujo documento depois de 

rubricado, fica apenso à presente ata. --------------------------  
DOIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ALJEZUR – PEDIDO 

DE APOIO À ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO “TALENTOS RADIANTES”: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e oitenta e sete, convidando um 

representante desta autarquia para integrar a constituição do Júri Principal 

e solicitando um subsídio no montante de dois mil e quatrocentos euros, 

destinado a apoiar a organização do concurso "Talentos Radiantes". ----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 

mil euros. ---------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar que não considera a data 

de vinte e nove de agosto, à noite, vocacionada para a entrega do prémio 

“Talentos Radiantes”, uma vez que é por natureza a noite da comunicação 
oficial do Prémio de Mérito Escolar. Ousamos sugerir que a divulgação dos 

talentos vencedores seja realizada na noite de vinte e oito, em 

apresentação pública. -------------------------------------  
TRÊS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
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TRÊS PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE MARISCADORES PROFISSIONAIS DO PARQUE 

NATURAL – ACEITAÇÃO DE CANDIDATURA: – Foram apresentados os emails 

número dois mil duzentos e sessenta e um e número dois mil trezentos e 

setenta e cinco, datados de dezasseis e vinte e um de março do corrente 

ano, respetivamente, enviando candidatura daquela Associação, fora do 

prazo previsto e, na qual solicitam apoio logístico e monetário, no âmbito 

do Regulamento para Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, 

Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Aljezur.------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio monetário no valor 

de mil euros. -------------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR – 
CANDIDATURAS: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 

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

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

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E 

RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR ---------------------------  

A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de 

Agosto de dois mil e sete, regulamentação para atribuição de apoios ao 

desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de 

Aljezur, esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia 

em sessão realizada a vinte e oito de Setembro de dois mil e sete entrou 

em vigor em nove de Novembro de dois mil e sete. ----------------   

A presente proposta centra-se em projetos extra candidatura ou novos 

apresentados fora de prazo estipulado para candidatura e aceites pela 

Câmara. Perante o atrás exposto proponho que sejam aprovados os 

seguintes apoios: ----------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE PETANCA DO BARLAVENTO ALGARVIO E SUDOESTE 

ALENTEJANO -------------------------------------------  

- Final do Campeonato Nacional de Tripletes – Subsidio no valor de mil e 

duzentos euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 

evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município, bem como 

cedência do espaço para realização do evento. -------------------  
GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE ----------------------------  

- Fit Day do Sw. e Costa Vicentina ---------------------------  
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Subsidio no valor de quinhentos euros para fazer face às despesas da 

organização e apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se alerte os 

Clubes/Associações que o aprovado representa a manifesta intenção de 

apoio ficando da responsabilidade da entidade promotora o pedido 

especifico para cada uma das atividades/necessidades aqui apresentadas. 

Esse pedido deverá ser formulado de forma clara, quantificando sempre os 

itens solicitados, descritivo da composição de elementos como 

aparelhagem sonora com a quantificação dos elementos necessários e 

área de palco, existência de cobertura etc. ----------------------  

Apela-se também que seja considerado o calendário já existente de 

organizações da responsabilidade do Município ou de outras entidades, 

que tenham efeito sobre o território de modo a não se sobreporem.  

Relembra-se ainda que as transferências de verbas só serão feitas após a 

comunicação da realização do evento e respetivo relatório de acordo com o 

regulamentado.” -----------------------------------------  

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

TRÊS PONTO TRÊS – APROVAÇÃO DE MINUTAS DE PROTOCOLOS: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas de Protocolo a estabelecer 

com a Associação de Capoeiragem e Vadiação, o Clube de Caça e Pesca 

do Concelho de Aljezur, a Fábrica da Igreja da Nossa Senhora d`Alva de 

Aljezur e com o Juventude Clube Aljezurense, no âmbito do Regulamento 

para Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural 

e Recreativo do Concelho de Aljezur, as quais depois de rubricadas ficam 

apensas à presente ata. -----------------------------------  

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, à exceção da 

que foi tomada por voto secreto. -----------------------------  

 

 

 



REUNIÃO DE 24.05.16 

Pág.  18 

 

 

 

 

 

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

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram dezassete 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 Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 


