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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM --------------------------------------------  

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

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, em Santiago do Cacém, 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 da Câmara Municipal, às nove horas trinta minutos. --  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -------  

ASSUNTO: Projeto de Lei n.º 733/XIV/2.ª – Define os critérios de gestão do arvoredo 

urbano público e a obrigatoriedade da criação de Regulamentos Municipais.  --------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/47, do Gabinete de Apoio à Presidência.  -----  

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

TOMAR CONHECIMENTO do documento remetido pelo Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata, no qual informam que, no dia 19 de março de 2021, foi apresentado pelo 

PSD na Assembleia da República, o Projeto de Lei n.º 733/XIV/2.ª, que define os critérios de 

gestão do arvoredo urbano público e a obrigatoriedade da criação de Regulamentos 

Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -------  

ASSUNTO: Projeto de Lei n.º 698/XIV/2 – Define o regime transitório de regularização 

dos edifícios sedes e similares das Associações sem fins lucrativos  -----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/46, do Gabinete de Apoio à Presidência. ------   

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

TOMAR CONHECIMENTO do documento remetido pelo Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata, no qual informam que, no dia 22 de fevereiro de 2021, foi apresentado pelo 

PSD na Assembleia da República, o Projeto de Lei n.º 698/XIV/2, que define o regime 

transitório de regularização dos edifícios sedes e similares das Associações sem fins 

lucrativos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CONSÓRCIO DIGIVANA, UNIPESSOAL, LDA e COPLUSA, LDA. ------  

ASSUNTO: Suspensão dos Trabalhos -Ampliação e Renovação da Escola Básica Nº 2 

(EB1/JI) de Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/25, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM-Aprovar a ratificação do meu ato administrativo, praticado em 30-03-

2021, exarado sobre o documento interno com o registo n.º 7712, movimento n.º 4, de 
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aprovação da suspensão dos trabalhos, por um período de 15 dias, a contar do dia 30-03-2021, 

e consequente prorrogação legal do prazo, passando a conclusão da obra a ficar prevista para o 

dia 21-08-2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –A empreitada mencionada foi adjudicada ao Consórcio Digiviana, 

Unipessoal, Lda e COPLUSA, Lda., por deliberação de Câmara de 26-11-2020, e foi 

consignada a 07.01.2021. -----------------------------------------------------------------------------------  

DOIS –Em 30-03-2021, foi apresentado pelo empreiteiro, um pedido de suspensão dos 

trabalhos, por um período de 15 dias, alegando que o encarregado da obra contraiu o Covid-

19, sendo que por indicação da Direção Geral de Saúde, terá de se manter em isolamento, 

facto esse que implica que todos os colaboradores que estiveram em contacto com esse 

funcionário terão de cumprir isolamento profilático preventivo. -------------------------------------  

TRÊS – Artigo 366.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar, cláusula 32ª 

do Caderno de Encargos do procedimento em causa e n.º do art.º 35º do regime jurídico das 

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

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Adjudicação do fornecimento de massas betuminosas, de desgaste, para 

conservação de estradas, caminhos e vias, arruamentos e arranjos exteriores diversos do 

Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/300.10.005/11, da Secção de Aprovisionamento e 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro dos Santos Beijinha. 

PROPOSTA: Um –Aprovar o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, 

conforme documento em anexo;---------------------------------------------------------------------------  

Dois -Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, da aquisição de massas 

betuminosas, de desgaste, para conservação de estradas, caminhos e vias, arruamentos e 

arranjos exteriores diversos do Município, à sociedade comercial Construções J.J.R. & Filhos 

S. A., dos lotes 1 e 2, pelo montante de 268.819,20 €, a que acrescerá o I.V.A. à taxa legal em 

vigor, no valor de 61.828,42€, o que perfaz o montante total de 330.647,62€, e entidade José 

Marques Gomes Galo, S.A, o Lote 3, pelo montante de 5.255,00 €, a que acrescerá o I.V.A. à 

taxa legal em vigor, no valor de 1.208,65 €, o que perfaz o montante total de 6.463,65 €. -------  

Três -Aprovar a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário Construções J.J.R. 

&Filhos S. A, conforme documento anexo, de acordo com o disposto no n.º 2. do art.º 40º do 

CCP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –Para efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 73º, e nos nºs 3 e 4 do art.º 

148º, ambos do Código dos Contratos Públicos. --------------------------------------------------------  

Dois –O órgão competente para tomar a decisão de contratar, e consequentemente, de 

adjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do 

art.º18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela 

alínea j) do n.º 1 do art.º 14º do Decreto –Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. -----------------------  

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Álvaro Beijinha, da Senhora Vereadora Margarida Santos, dos Senhores Vereadores Albano 

Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e 

Francisco de Sousa, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------  
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Uma abstenção do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MARIA HELENA ESTEVES CARDOSO -----------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel localizado em 

Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. -------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/126 de 26/03/2021 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Maria Helena Esteves Cardoso. ------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito na Rua dos Pioneiros, lote nº 188, Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o 

artigo 1345 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1480/19910404, Vila 

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

2 – Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel.  --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:1 –De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na redação em vigor) o Município de 

Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título oneroso de 

terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação de 

Câmara.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU.  ---------------------  

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA  -------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

de Reabilitação Urbana.  ---------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Habitação, sita na Rua da Azinheira, Bloco C3, Corpo 2, 2.º D, em Vila 

Nova de Santo André, da freguesia de Santo André.  --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 8933 de 30/03/2021 - Processo 

2021/300.10.009/33 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  ---------------------------  

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

PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André, correspondente a uma habitação designada por fração 

autónoma "N” localizada na Rua da Azinheira, Bloco C3, Corpo 2, 2.º D (antes designada 

Bairro do Pinhal), em Vila Nova de Santo André, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 

2515 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 609/19890306, da freguesia de 

Santo André, com o valor de transação de 72.500,00 € (setenta e dois mil e quinhentos euros).  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de 

Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título oneroso de 
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terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser 

submetido a deliberação de Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estimulo à reabilitação urbana. -------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA  -------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

de Reabilitação Urbana.  ---------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fração “M” correspondente a habitação, e Fração “N” correspondente a 

arrecadação, sitas na Rua das Dunas, Bloco 9C, n.º 246, em Vila Nova de Santo André, da 

freguesia de Santo André.  ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 9045 e, entrada n.º 9046 de 31/03/2021 - 

Processo 2021/300.10.009/34 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------   

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

PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa dos imóveis localizados em Área de Reabilitação Urbana do Centro 

Urbano de Vila Nova de Santo André, correspondentes à habitação e arrecadação designadas 

por frações autónomas “M” e “N”, respetivamente, localizadas na Rua das Dunas, Bloco 9C, 

n.º 246 (antes designado de Bairro da Atalaia Sul), em Vila Nova de Santo André, prédio 

urbano inscrito na matriz sob o artigo 3852 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 504 da freguesia de Santo André, com os valores de transação de 23.588,90 € (vinte e 

três mil quinhentos e oitenta e oito euros e noventa cêntimos), e 1.411,10 € (mil quatrocentos 

e onze euros e dez cêntimos), respetivamente.  ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de 

Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título oneroso de 

terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser 

submetido a deliberação de Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estimulo à reabilitação urbana.  ------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FRANCISCO MANUEL MARQUES CABAÇA ----------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a implantação/construção de dois apoios agrícolas ---------------------  

LOCALIZAÇÃO: Casas Novas–União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e 

São Bartolomeu da Serra. -----------------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 01/2020/160 datado de 27/10/2020, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome Francisco Manuel Marques Cabaça.--------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar construção de dois apoios agrícolas, nos termos do Sistema Nacional 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios-SNDFCI, no prédio denominado “Casas Novas”, 

inscrito na matriz predial Rústico sob o artigo 39 secção 2 B (parte), descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob a ficha n.º 210 de 03-10-1996, na freguesia de União das freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS:1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 

28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento ao Plano Diretor 

Municipal de Santiago do Cacém, não se encontra abrangida por nenhuma condicionante 

(servidão administrativa ou restrição de utilidade pública), está localizada numa área 

classificada segundo o PIMDFCI de 2019_2028 de baixo risco de incêndio, com afastamento 

da proposta de implantação ao limite do prédio da edificação mínimo de 50 m e inserido na 

mancha florestal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 23/03/2021. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  

DO CERCAL DO ALENTEJO  ------------------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo  -----------------------------------------------------------------  

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

Proteção Civil.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.166,05 € (quatro mil  

cento e sessenta e seis euros e cinco cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo 2º trimestre de 

2021 e acertos do 1º 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. -----------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE --------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Alvalade  -----------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2021/850.10.003.01/2 de 11/02/2021 da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: 1 -Aprovar a transferência de uma verba até ao valor de 6.500,00€ (seis mil e 

quinhentos euros) destinada a suportar 50% do valor da pintura exterior do edifício sede da 

Casa do Povo de Alvalade. ---------------------------------------------------------------------------------  

2 -A Verba deverá ser transferida mediante a apresentação da respetiva fatura. -------------------  

FUNDAMENTOS: 1-A requalificação e zona histórica de Alvalade, envolveu a zona exterior 

da Casa do Povo de Alvalade, com a demolição do muro e consequente integração na obra de 

requalificação da Praça D. Manuel I. ---------------------------------------------------------------------  

2-A Casa do Povo de Alvalade, como contrapartida da cedência da parcela de terreno que 

integrou a requalificação da zona histórica solicitou apoio para a pintura do edifício sede da 

Casa do Povo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Ao abrigo da alínea u) do artigo 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 dez horas e cinquenta minutos.---------------------------------------- -------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 


