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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS ---------------------  

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

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, nesta cidade de Santiago do 

Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos 

Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 

Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo 

Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano 

Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 

Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ----------------------------------------------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número sete de 

reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------  

O Senhor Presidente e do Senhor Vereador Albano Pereira não votaram, por não terem estado 

presentes na reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------------  

ENTIDADE: DEPARTAMENTO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DA 

DIOCESE DE BEJA --------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento pela participação do Município de Santiago do Cacém na 

promoção do festival Terras sem Sombra ------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------    

TOMAR CONHECIMENTO: do teor do mail enviado a 15 de fevereiro, pelo Departamento 

Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, no qual agradecem a participação do 

Município nas ações de divulgação do Festival Terras sem Sombra que decorrem em Madrid 

de 11 a 13 de fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: “A ESCOLA É DE TODOS” E “AGULHAS E DEDAIS” ----------------------  

ASSUNTO: Agradecimento pela cedência de transportes ----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------    

TOMAR CONHECIMENTO: do teor do mail enviado a 13 de fevereiro, pela Srª Professora 

Fernanda Malafaia no qual agradece à Câmara Municipal a cedência de transporte para visita 

ao Museu da Ruralidade em Castro Verde.  -------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município. ----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 

barra Dois Mil e Quinze. -----------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução orçamental do Município do 4º 

trimestre de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Dois – De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 

2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE:CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Concurso Público para a Construção das ETAR de Vale da Eira e Relvas 

Verdes – Abertura de Procedimento por Concurso Público --------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO : Vale da Eira e Relvas Verdes -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA : Processo número zero um, zero oito, zero três de dois mil e dezasseis e 

informação número vinte e dois de dois mil e dezasseis da Divisão de Projetos e Obras. --------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Aprovar o novo orçamento no valor  161.781,85€, acrescido de IVA, que 

perfaz um valor total de 171.488,76€. --------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com o preço base de 

175.000,00€ (cento e setenta e cinco mil euros), acrescido de IVA, (10.500,00 €), que perfaz 

um valor total de 185.500,00 € (cento e oitenta e cinco mil e quinhentos euros).  -----------------  

3. Aprovar o anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos, que se juntam em 

anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Aprovar o seguinte júri sendo constituído por três membros efetivos e dois suplentes, de 

entre os quais nomeado um Presidente do Júri. ---------------------------------------------------------  

JÚRI DO PROCEDIMENTO ---------------------------------------------------------------------------  

Presidente: 1º - Eng.º Rui Mateus -------------------------------------------------------------------------  

Membros Efetivos: ---1º- Eng.ª Cláudia Jorge ----------------------------------------------------------  

--------------------------2º- Dra. Fátima Ramusga ---------------------------------------------------------  

Membros Suplentes: -1º- Eng.º José Siborro ------------------------------------------------------------  

--------------------------2º- Dra. Maria Guilhermina Vicente  -------------------------------------------  

5. Aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para resposta aos pedidos de 

esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito do artigo 50º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- No anterior procedimento de concurso público para a execução da 

empreitada em referência não foram apresentadas propostas, pelo que foi revisto o anterior 

preço base. O Projeto de Execução do concurso em referência foi da responsabilidade da 

DPO.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prevê-se a execução da obra em 2016 e encontra-se prevista em PPI de acordo com o seguinte: 

- Construção da ETAR de Vale da Eira com o objetivo: 2.4.3.2.5. e projeto: 2014/030 no valor 

de 108.500,00 €, acrescido de IVA (6.510,00 €) que perfaz um total de 115.010,00€ (cento e 

quinze mil e dez euros); ------------------------------------------------------------------------------------  

- Construção da ETAR das Relvas Verdes com o objetivo: 2.4.3.2.5. e projeto: 2014/027 no 

valor de 66.500,00 €, acrescido de IVA (3.990,00 €) que perfaz um total de 70.490,00 € 

(setenta mil quatrocentos e noventa euros); --------------------------------------------------------------  

2- Alínea b) do nº 1 e a) do n.º2 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, n.º 2 do art. 40º, nº 1 do 

Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE:CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------  

ASSUNTO: Projeto de Arquitetura para Construção do Edifício Mortuário de Santiago 

do Cacém  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número zero seis, zero três, zero zero dois de dois mil e quinze e 

informação número vinte e um de dois mil e dezasseis da Divisão de Projeto e Obras. ----------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Retirar. --------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: COFISI – INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, LDA. -----------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície sobre o Lote 36 – Zona de Indústria 

Ligeira, Exp. III, Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 102/DAGF/PAT/1999 da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Revogar a deliberação camarária de 18-02-2016. ----------------------------  

DOIS - Autorizar a empresa Cofisi – Indústria Ligeira, Lda., a transmitir o direito de 

superfície que incide sobre o lote 36, com a área de 1 440,00 m², sito na Z.I.L., Exp. III em 

Vila Nova de Santo André, descrito na CRCPCA sob a ficha nº 003091/211096, da freguesia 

de Santo André, para a “Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL”. ------------------------  

TRÊS – Alterar o objeto do direito de superfície de “Instalação de Indústria de Carpintaria 

para a construção, fabricação de mobiliário de cozinha e outros fins”, comércio de mobiliário 

e materiais de construção” para “Comércio de Madeira, Cortiça e Materiais de Construção”. 

QUATRO - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  

FUNDAMENTOS: a) – Conforme condições de constituição do direito de superfície;  --------  

b) - De acordo com o solicitado pela requerente, uma vez que a empresa “Transportes Leonor 

e Paulo Gonçalves”, vai recorrer a crédito através de Leasing; ---------------------------------------  

c) - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

DA ESCOLA EB DE SANTA CRUZ  ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Noite de Fados – Isenção do pagamento de taxas  -----------------------------------  

REFERÊNCIA: Inf. 122/DEASS/2016 e Proc. 16/TL/Divers. Provisória/16 ---------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Apoiar a “Noite de Fados” que se irá realizar na Sala de Convívio 3 de maio 

em Santa Cruz no dia 04 de março de 2016 promovida pela Associação de Pais, através da 

isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de ruído e de recinto de diversão 

provisória no valor de 27,40€. -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

EB de Santa Cruz, tem-se revelado uma Associação importante, considerando o fim cultural e 

educativo a que se destina. ---------------------------------------------------------------------------------  

O evento a realizar tem a finalidade de angariar verba para a realização de uma viagem de fim 

de ano para presentear as crianças da referida EB. ------------------------------------------------------  

De Direito: É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto no nº 2 do artº 6º do regulamento Municipal de taxas. --------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: MARIA CASTELO N. P. OLIVEIRA -----------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e de Águas 

Residuais e aplicação do consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/155143/2015 no 

valor de 320,51€ --------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Quinta da Mimosa Estrada Nacional 4ª, Alvalade -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número trinta e três da Área Administrativa de Águas e 

Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira  ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 26,04€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 87,00€ 

na tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 81,26€ na tarifa variável da Água (sem 

IVA) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 3/DTAET/SAL, de dois mil e dezasseis, da Secção de 

Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos  -----------------------------------------    

TOMAR CONHECIMENTO: da Informação de acordo com o despacho da Srª Vereadora 

da Gestão Urbanística de 08.05.2014. --------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência de Habitação. -------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 01.03-01/2011 do Serviço de Património. --------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano, destinado a 

habitação, sito em Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, 

correspondente à fração “A”, R/C Esquerdo, do Bloco C, inscrito na matriz sob o artigo 2 

710º, da União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu, concelho 

de Santiago do Cacém, com início reportado a 5 de fevereiro de 2016 e pelo prazo de seis 

meses, à Senhora Rita Gomes de Oliveira.---------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, que se apresenta em anexo. ----------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

2- Tendo em conta o solicitado pela Senhora Rita Gomes de Oliveira. -----------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
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ASSUNTO: Venda da Parcela de Terreno para anexar ao Lote 63 do Loteamento 

Municipal do  Bairro Pôr do Sol.  ----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 57/PAT/1994. -----------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Margarida Santos. ----------------------------------------  

PROPOSTA: 1 – Vender a Maria Arminda Gonçalves Martins Fialho de Almeida, uma 

parcela de terreno identificada por  lote nº 63-A, sita no Bairro Pôr do Sol, em Vila Nova de 

Santo André, com a área de 45,00 m², inscrita na matriz sob o artigo 5310º, e descrita na 

Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob a 

ficha nº 4782/20151130, destinada a anexar ao prédio sito no lote nº 63 do Loteamento 

Municipal do Bairro Pôr do Sol em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 

4408º, e descrita na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel de 

Santiago do Cacém sob a ficha nº 1728/19921104.  ----------------------------------------------------  

2 – Atribuir à parcela de terreno o valor para venda de 1.598,40€. ----------------------------------  

3 - Que o pagamento seja efetuado na data da celebração da escritura de compra. ----------------  

4 – Que fique a constar da escritura de Compra e Venda, uma Cláusula do teor seguinte: Caso 

se venha a verificar a existência de alguma infraestrutura no subsolo da parcela a alienar, e 

que de futuro seja necessário intervir na mesma, colocando em causa a integridade da 

construção, o Município compromete-se a promover a sua deslocalização para o exterior do 

lote, suportando os respetivos encargos. -----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Venda da Parcela de Terreno para anexar ao Lote 64 do Loteamento 

Municipal do  Bairro Pôr do Sol.  ----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 01-01.09/DAGF/SAP/2015. ------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

PROPOSTA: 1 – Vender a Cláudia Marisa Ranhel Maroco da Silva, uma parcela de terreno 

identificada por  lote nº 64-A, sita no Bairro Pôr do Sol, em Vila Nova de Santo André, com a 

área de 45,00 m², inscrita na matriz sob o artigo 5311º, e descrita na Conservatória do Registo 

Civil, Predial, Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob a ficha nº 4783/20151130, 

destinada a anexar ao prédio sito no lote nº 64 do Loteamento Municipal do Bairro Pôr do Sol 

em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 4385º, e descrito na 

Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob a 

ficha nº 1729/19921104.  -----------------------------------------------------------------------------------  

2 – Atribuir à parcela de terreno o valor para venda de 1.598,40€. ----------------------------------  

3 - Que o pagamento seja efetuado na data da celebração da escritura de compra. ----------------  

4 – Que fique a constar da escritura de Compra e Venda, uma Cláusula do teor seguinte: Caso 

se venha a verificar a existência de alguma infraestrutura no subsolo da parcela a alienar, e 

que de futuro seja necessário intervir na mesma, colocando em causa a integridade da 

construção, o Município compromete-se a promover a sua deslocalização para o exterior do 

lote, suportando os respetivos encargos. -----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Valor de ingresso para a peça de teatro “O Desejo Macheth” -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 06/DCD/AMAC/2016 da Divisão Cultura e Desporto ---------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar o valor único de três euros e cinquenta cêntimos por ingresso. ----------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Potenciar a valência do espaço neste domínio. -------------------  

De Direito: Artº 33 nº 1 alínea e) da Lei nº 75/2013, de 12 setembro. ------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ ------------------------  

ASSUNTO: Transferência de Verba -------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a Informação nº 07/2016, da Divisão de 

Cultura e Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.046,54 € (mil e quarenta e seis 

euros e cinquenta e quatro cêntimos) referentes a 400 refeições, servidas pelo Agrupamento de 

Escolas de Santo André aos alunos e professores participantes no Corta Mato Escolar 

Concelhio, realizado no dia 13 de janeiro de 2016. -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. As Escolas que colaboram na organização do Corta Mato Escolar 

Concelhio prestam um apoio muito importante na sua divulgação e organização, contribuindo 

assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. ------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 

do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 

Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  ------  

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas doze horas e quarenta minutos.------------------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 


