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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM -----------------------------------------  

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

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, 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 Vereadores, a fim de se efetuar a 

reunião ordinária da Câmara Municipal, por videoconferência. --------------------------------------  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Jaime Cáceres. -----------------------------------------  

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

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

declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, às nove horas e trinta minutos.  

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

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

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

-------------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------- 

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

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

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

ASSUNTO: Empreitada de Valorização do Espaço Público do Passeio das Barcas,em 

Vila Nova de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2021/300.10.001/1, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um – Aprovar o Relatório Final da Empreitada de Valorização do Espaço 

Público do Passeio das Barcas, em Vila Nova de Santo André. --------------------------------------  

Dois - Aprovar a decisão de não adjudicação da empreitada de Valorização do Espaço Público 

do Passeio das Barcas, em Vila Nova de Santo André, e consequentemente, a extinção do 

procedimento de concurso público aberto por deliberação de 14 de janeiro do corrente ano.  

FUNDAMENTOS: Um - Não foi efetuada a apresentação de qualquer proposta válida e que 

reunisse condições para ser admitida;  --------------------------------------------------------------------  

Dois - De acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do artº 79º do Código dos 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento para contratação da empreitada de Valorização 

do Espaço Público do Passeio das Barcas, em Vila Nova de Santo André.  -------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/12, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento para contratação da empreitada de 

“Valorização do espaço público do Passeio das Barcas, em Vila Nova de Santo André”, por 

concurso público, sem publicação no JOUE, de acordo com o previsto na alínea c) do nº 1 do 

art.º 16º, conjugado com o disposto na alínea b) do art.º 19º do Código dos Contratos 

Públicos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dois – Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, e tendo em 

consideração o valor resultante da revisão da estimativa orçamental do projeto, que se defina 

como preço base do procedimento o valor de 230.000,00 € (duzentos e trinta mil euros);  ------  

Três – Aprovar o programa do procedimento, o caderno de encargos, e a minuta do anúncio, 

conforme documentos em anexo, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40º do CCP;  -------  

Quatro – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição:  -----------------  

Presidente – António Ferreira;  ----------------------------------------------------------------------------  

Vogal – José Pereira Gonçalves;  --------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Fátima Ramusga;  ---------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Silvana Cachucho;  ---------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Octávio Gonçalves.  --------------------------------------------------------------------  

Cinco – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal José 

Pereira Gonçalves;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Seis –Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP.  -----------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o referido no documento interno nº 5690, de 

05/03/2021;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Em virtude do procedimento efetuado anteriormente ter ficado deserto;  ------------------  

Três-O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, de acordo 

com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 

cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 

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

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

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

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

ENTIDADE: CONSTRUÇÕES, J.J.R. & FILHOS, S.A.  -----------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação dos Planos d finitivos de Trabalhos, Mão-de-Obra, 

Equipamento, Pagamentos e Cronograma Financeiro e DPSS –Requalificação do C.M. 

nº 1085 -Vila Nova de Santo André/Brescos ----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/28 de 18-12-2020, da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão-de-obra, equipamentos, 

cronograma financeiro e DPSS, apresentados pelo empreiteiro, Construções, J.J.R. & Filhos, 

S.A., para a execução da obra de Requalificação do Caminho Municipal nº 1085 -Vila Nova 

de Santo André/Brescos. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação 

complementar e o nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de 29 de outubro. ------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos e do Senhor Vereador Albano Pereira, eleitos da CDU. ----  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. 

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGODOCACÉM -----------------------------------------  

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança–Requalificação do 

Caminho Municipal. nº 1085 -Vila Nova de Santo André/Brescos ------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/28 de 18-12-2020, da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM -Aprovar como representante do dono de obra e diretor de fiscalização da 

obra, a Senhora Cláudia Rita da Silva Jorge, Técnica Superior. --------------------------------------  

DOIS –Aprovar o diretor de fiscalização como representante do dono de obra, em todas as 

vistorias a realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS -Aprovar como coordenador de segurança da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, 

Técnica Superior. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Ao abrigo do Artigo 344º do código dos contratos públicos, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/08 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º273/2003 de 29 de outubro. -------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos e do Senhor Vereador Albano Pereira, eleitos da CDU. ----  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais.-  

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

ENTIDADE: THERMOTELHA, LDA. ---------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação dos Planos definitivos de Trabalhos, Mão-de-Obra, 

Equipamento, Pagamentos e Cronograma Financeiro e DPSS –Substituição das 

coberturas em fibrocimento, existentes em instalações municipais, sitas na ZIL, em 

Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/13 de 17-06-2020, da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM-Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão-de-obra, equipamentos, 

cronograma financeiro e DPSS, apresentados pelo empreiteiro, Thermotelha, Lda., para a 

execução da obra de Substituição das coberturas e fibrocimento, existentes em instalações 

municipais, sitas na ZIL, em Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação 

complementar e o nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de 29 de outubro. ------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos e do Senhor Vereador Albano Pereira, eleitos da CDU. ----  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. 

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

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

ASSUNTO: Aprovação do Projeto de Execução de “Repavimentação em Caminhos do 

Concelho” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/300.30.001/9, de 01 de março de 2021, da Divisão de 

Projeto e Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: Um -Aprovar o projeto de Execução de Repavimentação em Caminhos do 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –O Projeto de execução em referência foi elaborado por equipa 

multidisciplinar da DPO. -----------------------------------------------------------------------------------  

Dois–A obra encontra-se prevista em PPI de acordo com o objetivo 3.3.1.1.3, projeto     

n.º2021/077 –Repavimentação em caminhos no Concelho --------------------------------------------  

Três–O projeto é constituído pelos seguintes elementos: ---------------------------------------------  

. Estimativa Orçamental ----------------------------------------------------------------------------------  

. Projeto de Execução composto por: ------------------------------------------------------------------  

- Peças Escritas (Memórias Descritivas e Justificativas, Caderno de Encargos, Medições e 

Mapa de Quantidades) --------------------------------------------------------------------------------------  

- Peças Desenhadas: -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Plano de Segurança e Saúde ------------------------------------------------------------------------------  

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. --------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ MANUEL ESTEVES TIAGO MARQUES  --------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitado na fatura 001/11.046/2021, no valor de 560,37€, referente ao 

consumidor n.º 482774. -----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Urb. Moinho do Cabeço, Rua da Planície, nº 10, Aldeia de Santo André. 

REFERÊNCIA: Processo número 2021/350.30.001/14, de vinte e três de fevereiro da 

Divisão Geral de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  ----  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 35,67€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, redução 

de 127,00€ na tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 205,11€, na tarifa variável de 

Água (valor 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. Assim sendo, 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: ZAIDA DA CONCEIÇAO LEAL ALVES -----------------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores de consumo de água, resíduos urbanos e águas 

residuais debitados na fatura nº 001/5835/2021 no valor de 1.583,69€, referente ao 

consumidor 6686. -------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Por do Sol Lote 24, Santiago do Cacém. -----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/350.30.001.215, documento interno nº 5200 de 

02/03/2021, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Camara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: Autorizar a redução de 126,82€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 

410,62€ na tarifa variável de Águas Residuais, e 500,50 € 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: SARA ALEXANDRA VIEIRA CANÊDE DE ARAÚJO ------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Aumento de Compartes -------------  

LOCALIZAÇÃO: “Guarita” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo. --------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/72 e informação técnica n.º 4808/2021, de 26-02-2021, 

da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA:1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes para o 

prédio RÚSTICO denominado “Guarita” em Cercal do Alentejo, Freguesia deCercal do 

Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 148, Secção “B”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 2301/20091002, com área total 5385 m²em Cercal do Alentejo, 

Freguesia de Cercal do Alentejo, a  favor de João Miguel Carquejeiro Miranda Lobo, Joana 

Almeida de Eça Lobo e Menezes, João Carvalho Costa e Mafalda Almeida de Eça Menezes e 

Costa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2-Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida.  --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 5078, de 23/02/2021, é solicitado emissão 

de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio RÚSTICO denominado 

“Guarita” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na matriz sob o 

artigo rústico 148, Secção “B”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

2301/20091002, com área total 5385 m²em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do 

Alentejo, a favor de João Miguel Carquejeiro Miranda Lobo, Joana Almeida de Eça Lobo e 

Menezes, João Carvalho Costa e Mafalda Almeida de Eça Menezes e Costa. ---------------------  

2-De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lein.º91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos mesmos.  --  

3-O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 

emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 

visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente.  -----------------------------  

4-Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fraccionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados.  ----------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Resinagem –Campanha 2021 – Hasta Pública. --------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho, Lagoa de Santo André e Vila Nova de Santo André. 

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.005/21de 21 de janeiro, do Serviço de 

Aprovisionamento e Património, da Divisão de Administração Geral e Financeira. --------------  

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

PROPOSTA: Adjudicar a Resinagem na Campanha de 2021, ao Senhor Jorge da Costa 

Lameiro, pelo valor de 0,62€ (Sessenta e dois cêntimos), por cada incisão, e nas restantes 

condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 0,40€ (quarenta cêntimos) ----------------------  

2. Proposta mais favorável. ---------------------------------------------------------------------------------  

3. A outra concorrente, a empresa Respol, ofereceu 0,59€ (cinquenta e nove cêntimos) por 

cada incisão. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SANTO ANDRÉ  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número catorze, de dois mil e vinte e um do Serviço Municipal de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.825,25 € (três mil 

oitocentos e vinte e cinco euros e vinte e cinco cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André do segundo 

trimestre de 2021.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário da reunião 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 José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Álvaro dos 

Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

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

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

reunião pelas onze horas.---------------------------------------- -------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 


