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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO---------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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, Óscar Domingues Ramos, Luís 

Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime 

António Pereira Pires de Cáceres, 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, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ----------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número oito, da 

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

O Senhor Presidente Álvaro Beijinha e o Senhor Vereador Óscar Ramos não votaram, por não 

terem estado presente na última reunião. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE:ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS 

DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUAIS DO CONCELHO DE SANTIAGO DO 

CACÉM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/850.10.600/23 do Gabinete de Apoio ao Presidente-----------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha----------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de 100.689,25€ (cem mil, seiscentos e oitenta e nove 

euros e vinte e cinco cêntimos) para a Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos 

dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: A Associação dos Serviços Sociais conta, actualmente, com cerca de 

600 associados a quem são atribuídos auxílios monetários de caráter social, revelando-se estas 

comparticipações de grande importância e abrangência, já que se tratam de apoios que se 

estendem aos respetivos núcleos familiares; ---------------------------------------------------------------------  

DOIS: Tendo em conta o subsídio anual à Associação, conforme preconiza a Cláusula 8.ª do 

Protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e a Associação dos Serviços Sociais a 07 de 

setembro de 2004; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 13/2011 de 25 de janeiro e alínea b) do 

número um do artigo 33.º do artigo do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ampliação da Rota Vicentina ------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2018/850.10.600/28 – Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo. 

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ---------------------  

PROPOSTA: 1 - Aprovar a Minuta de Protocolo anexo ao processo suprarreferido 

nomeadamente anexo 1 do documento interno n.º 4912 de 23/02/2018. ---------------------------------  
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2 - Aprovar a atribuição de apoio monetário no valor de 22.924,00 € (Vinte e dois mil 

novecentos e vinte e quatro euros) para fazer face às despesas não financiadas da execução dos 

projetos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1.º Implementar no território do nosso município três percursos 

circulares (Santiago do Cacém, Cercal do Alentejo e Barragem de Campilhas); -----------------------  

2.º O aumento do número de dormidas no município e consequente aumento da estada média nos 

alojamentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Criação de pequenos percursos de BTT. ---------------------------------------------------------------------  

De direito: O disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º capitulo III, secção I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Adiar para a próxima reunião de Câmara. --------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS –

PCP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Projeto de Lei do PCP: Regime excecional das redes secundárias de faixas de 

gestão de combustível ----------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/900.10.504/41 do Gabinete de Apoio à Presidência. ----------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha----------------------  

TOMAR CONHECIMENTO: Do Projeto de Lei n.º 776/XIII-3ª, no qual é proposta a 

revogação dos n.º 3, 6 e 7 do artigo 153.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro pelos deputados 

do Grupo Parlamentar do PCP, que consideram que o referido artigo (Regime excecional das redes 
secundárias de faixas de gestão de combustível) da Lei do Orçamento do Estado para 2018, 
estabelece um procedimento que é inexequível para as autarquias. ------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ANA LÍDIA DE MATOS FERREIRA SIMÕES - CABEÇA DE CASAL NA 

HERANÇA DE, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície sobre Lote nº 27 do Loteamento 

Municipal da Aldeia dos Chãos. --------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2018/300.50.200/1, datado de 15/02/2018, da Divisão de Administração e 

Finanças, da Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Autorizar os herdeiros na Herança aberta por óbito de Ana Lídia de Matos 

Ferreira Simões, a transmitirem o direito de superfície que incide sobre o lote n.º 27, com a área 

de 260,00m², sito no Loteamento Municipal da Aldeia dos Chãos, em Santiago do 

Cacém, inscrito na matriz urbana sob o artigo 3 192º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 

3080/20090203 da União de freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu 

da Serra, para Helder Manuel Caetano Silva Raposo. --------------------------------------------------------  

DOIS - Devem os requerentes apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

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

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelos herdeiros, e conforme condições de 

constituição do direito de superfície; ------------------------------------------------------------------------------  

DOIS - 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: CARLOS MANUEL GONÇALVES GAMITO E OUTROS ----------------------  

ASSUNTO: Certidão de Destaque Urbano  -----------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Deixa-O-Resto, Santo André  ------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2018/38/0 datado de 09/02/2018 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque Urbano sobre o prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo nº 729 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 3001/19960624, ------  

com a área total de 1000 m² da freguesia de Santo André.- -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1. Requerimento n.º 03/2018/3531 de 09.02.2018, é solicitado 

um pedido de destaque dentro do perímetro urbano de Deixa-o-Resto, sobre o prédio misto 

inscrito na matriz predial Urbana sob o n.º 729 (Parte), descrito na Conservatória do Registo 

Civil de Santiago do Cacém sob o n.º 3001/19960624, com a área total de 1000 m² e com a área 

coberta de 117 m2, da freguesia de Santo André. --------------------------------------------------------------  

2. O pedido é efectuado nos termos do disposto no artigo 6.º nºs 4, 6, 7 e 9 do Regime Jurídico da 

Edificação e Urbanização (aprovado pelo DL-555/99, de 16/12, na sua actual redacção). ----------  

3. Face ao levantamento topográfico apresentado, verifica-se que o prédio tem de área total 

1091,82 m², sendo que a diferença com a área que se encontra registada na conservatória é de + 

91,82 m² (9.10 %). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. De acordo com a alínea c), artigo 28.º-A (Dispensa de harmonização) do Decreto-Lei n.º 

224/84, de 06 de Julho, na sua redacção actual, é referido que “Caso exista diferença, quanto à 

área, entre a descrição e a inscrição matricial ou, tratando-se de prédio não descrito, entre o 

título e a inscrição matricial, é dispensada a harmonização se a diferença  não exceder, em 

relação à área maior, que é de 10 %, nos prédios urbanos ou terrenos para  construção”. -----  

5. Face ao referido anteriormente, considera-se de admitir como área do prédio, a que consta do 

levantamento topográfico. -------------------------------------------------------------------------------------------  

6. As duas parcelas objecto do pedido de destaque confrontam com arruamentos públicos e 

ficarão com as seguintes áreas: -------------------------------------------------------------------------------------  

Área total do prédio ……………………...……..……….………..…………....… 1.091,82 m²; 

Área da parcela a destacar (Parcela A na qual ficará assente o artigo urbano 729)...545,91 m²; 

Área da parcela remanescente (Parcela B) ............................................................... 545,91 m²; 

7. A parcela a destacar (Parcela A) ficará com as confrontações:  -----------------------------------------  

Norte: ……………….…..……….………………………..…………………. Mariana Gamito; 

Sul …………………………………………..……………….………… Estrada Nacional 261; 

Nascente …………….…….………………….……….…………………………… Parcela B; 

Poente ………………………………….……..……….…………….…. Francisco Rodrigues. 

8. Informa-se que não é permitido efectuar na área correspondente ao prédio originário, novo 

destaque por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior.-------------------------------  

9. Deve ser inscrito no registo predial sobre as duas parcelas resultantes do destaque, o ónus 

do não fraccionamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Verifica-se que a pretensão reúne os requisitos legais para a operação de destaque, pelo 

que se propõe a emissão da respectiva certidão nos termos indicados. ----------------------------  

11. Mais se informa, que a certidão emitida pela câmara município constitui documento bastante 

para efeitos de registo predial da parcela destacada.-----------------------------------------------------------  

De Direito: Nos termos do disposto no artigo 6.º nºs 4, 6, 7 e 9 do Regime Jurídico da 

Edificação e Urbanização (aprovado pelo DL-555/99, de 16/12, na sua actual redacção). ----------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de Viaturas ----------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número cinco de dois mil e dezoito do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 1.586,69 € (mil e 

quinhentos e oitenta e seis euros e sessenta e nove cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. -------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; --------------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Oferta de publicações às bibliotecas municipais no mês de janeiro de dois mil 

e dezoito ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2018/300.10.004/2 de 19/01/2018, Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. ------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. -------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às bibliotecas municipais descritas 

em relação anexa.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº33, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro e compete à Câmara Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de 

inventário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Despesas de funcionamento do ICE (Instituto das Comunidades Educativas) - 

transferência de verba 2018--------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2018/350.30.001/56 de 22/02/2018, Divisão de Educação. ---------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de 1.250,00€ 

(mil duzentos e cinquenta euros), com o objectivo de fazer face às despesas de funcionamento do 

ICE, para o ano de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o previsto na alínea u), do n.º1, do Artigo 33.º do 

Regimento Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro. ------  

2. Tem por base um protocolo de colaboração estabelecido entre Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém, o ICE (Instituto das Comunidades Educativas), o ICNF (Instituto de Conservação da 

Natureza e Florestas) e a Junta de Freguesia de Santo André. ----------------------------------------------  

3. Os apoios financeiros são prestados desde o ano de 2001. ------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: COMISSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER 2018--------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Apoio para as Comemorações do Dia Internacional da Mulher – 08 de março  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo 2018/850.10.600/29, documento Interno com o registo 5248 de 

27/02/2018 do Gabinete de Apoio à Presidência. --------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um: Tomar conhecimento do Programa das Comemorações do Dia da Mulher 

para o dia 08 de março de 2018 ( folheto do programa em anexo ); ---------------------------------------  

Programa---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
19h30 – Receção ao jantar na Quinta da Cilha-----------------------------------------------------------------  

20h00 – Jantar com animação dos “ForadeContexto” --------------------------------------------------------  

22h00 – Momentos de intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Movimento 

Democrático das Mulheres; Sorteio da Comissão para 2019; Convívio. ---------------------------------  

Dois: Aprovar a comparticipação nas despesas inerentes à realização da iniciativa prevista, -------  

cujo valor se estima em 1.800 euros (IVA incluído). ---------------------------------------------------------  

Três: Aprovar a prestação de apoio logístico à iniciativa, nomeadamente:------------------------------  

- Apoio na elaboração e impressão de material gráfico. ------------------------------------------------------  

- Cobertura fotográfica durante a iniciativa. --------------------------------------------------------------------  

- Apoio logístico no transporte das trabalhadoras para o jantar convívio. --------------------------------  

FUNDAMENTOS: Facto - Tendo em conta a importância das Comemorações do Dia 

Internacional da Mulher, consideramos importante o apoio da Câmara Municipal para a 

realização destas Comemorações, sendo que esta iniciativa tem o objectivo de promover o 

convívio e a reflexão das mulheres trabalhadoras das autarquias locais do Concelho de Santiago 

do Cacém. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Direito – Ao abrigo da alínea u) 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: CIMAL (COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO LITORAL) --  

ASSUNTO: Volta ao Alentejo em bicicleta------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2018/900.10.002/22, informação nº4482 de 19/02/2018 da 

Divisão de Cultura e Desporto -------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, Jaime Cáceres -----------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a CIMAL, no valor de 4.920,00€ (quatro 

mil novecentos e vinte euros) para fazer face aos custos da organização da prova supra referida. -  

FUNDAMENTOS: 1- O grande interesse que o ciclismo desperta é um fator que corresponde 

aos anseios da população, dadas as suas características e toda a estrutura logística que é 

promovida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Santiago do Cacém também tem tradições nesta modalidade, pelo que é grande o 

carinho com que os munícipes recebem os ciclistas e os eventos velocipédicos. ------------------------  

A Volta ao Alentejo, já anteriormente realizada no Concelho, é uma prova do calendário 

Internacional e terá um elevado acompanhamento dos Meios de Comunicação Social, incluindo a 

Televisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A sua passagem por algumas Freguesias do Concelho constituirá um acontecimento e um 

espetáculo desportivo de relevância. ------------------------------------------------------------------------------  

2- Ao abrigo da alínea u) 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 HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2018-03-08                                                                                                      Pág. 6 

ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído 

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/21 e de 2018/450.10.215/22 de 

27/02/2018 da Secção de Administração Geral. ---------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador da Câmara Municipal, Jaime Cáceres. ------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela requerente para a realização de 

uma noite de Fados no dia 10 de março de 2018, no Salão Nobre dos Bombeiros de Santiago 

do Cacém entre as 19h e as 02h. -----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------------  

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 Álvaro Beijinha, Presidente 

da Câmara Municipal.----------------------------------------------------- 

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

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

pelas dez horas e quinze minutos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


