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Andreia Correia

De: Departamento de Ação Social e Educação
Enviado: terça-feira, 31 de Maio de 2016 10:01
Para: mail.omnesprouno@gmail.com
Cc: neves.luismiguel@gmail.com
Assunto: Adesão ao Conselho Local de Ação Social de Faro 

Exmo. Senhor 

Dr. Luis Neves 

Diretor Técnico da OMNES PRO UNO 

Associação de Solidariedade Social do Algarve 

 

 

A Câmara Municipal de Faro no que respeita ao pedido de adesão por vós dirigido ao Conselho Local de Ação Social 

de Faro – CLASF (Rede Social), datado de 25.05.2016, com o qual se congratula, vem pelo presente acusar a receção 

do mesmo e informar que, conforme mencionado no Regulamento Interno do mesmo e por se tratar da adesão de 

uma entidade sem fins lucrativos (alínea a) do ponto 2 do art.º 9º) o processo de adesão seguirá os trâmites do n.º 1 

e n.º 2 do art.º 22 e n.º 1, 2 e 3 do art.º 23 do DL 115/06. 

 

Mais informamos que o presente ato de adesão será consumado em sede de Plenário, em sessão de trabalho, 

prevista para dia 9 de junho pelas 10h00 no Salão Nobre, sito largo da sé, 8000 Faro, sendo a OMNES PRO UNO, 

Associação de Solidariedade Social do Algarve pelo presente desde já convidada a efetuar uma sucinta apresentação 

em PowerPoint (com a duração máxima de 10 minutos) sobre a sua missão, visão e valores, bem como, sobre a 

atividade que desenvolvem ou pretendem desenvolver a nível local/regional. 

 

Mais informamos que integram de imediato a nossa base de dados de contatos passando a receber toda a 

informação pelo Conselho Local de Ação Social de Faro remetida aos parceiros.  

 

Aproveitamos por ultimo a presente comunicação para indicar a hiperligação onde toda a documentação 

respeitante ao Conselho Local de Ação Social de Faro se encontra disponível para consulta e download: 

http://www.cmfaro.pt/menu/106/no-conselho-local-de-accao-social.aspx. 

 

 

Para os devidos efeitos agradecemos a V. confirmação de presença, com indicação do nome e número de 

representantes até ao dia 3 de junho para um dos nossos contactos: Telefones: 289870869 / 289870899  Fax: 

289870011  E-mail: dase@cm-faro.pt 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Rogério Bacalhau 
 

Presidente da Câmara Municipal de Faro 
 

Câmara Municipal de Faro 
   

Largo da Sé Tel.:289870037 presidente@cm-faro.pt 

8004-001 Faro, Portugal Fax:289870039 http://www.cm-faro.pt 

 

 

  

 

 Por favor, tenha em consideração o ambiente antes de imprimir este e-mail 
AVISO LEGAL: Esta mensagem é confidencial e dirigida apenas ao destinatário. Se a recebeu por erro, solicitamos que o comunique ao remetente e a 
elimine, assim como qualquer documento anexo. Não há renúncia à confidencialidade nem a nenhum privilégio devido a erro de transmissão. 
DISCLAIMER: This message is confidential and intended exclusively for the addressee. If you received this message by mistake please inform the sender 
and delete the message and attachments. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission. 
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