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ATA NÚMERO CINCO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TRINTA DE JANEIRO DE DOIS MIL E 
CATORZE -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, 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 
quatro, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------  
REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SINES --------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu com a APS, no dia vinte e sete do 
mês em curso, para apresentação de cumprimentos de início do mandato e no sentido de 
aprofundar conhecimentos sobre aquela infraestrutura portuária da maior importância para a 
região e para o País, a qual tem registado um crescimento significativo nos últimos anos. 
Mais informou que foram abordadas questões que preocupam o Município e aquela 
entidade, nomeadamente a situação do novo traçado da ferrovia, da maior importância para 
o escoamento das mercadorias do Porto de Sines até Madrid. Acrescentou que transmitiu à 
Administração da APS que a Câmara Municipal defendia a construção da nova ferrovia, 
mas discordava do traçado inicial apresentado pela Refer, em dois mil e nove, o qual foi 
contestado também por outros Municípios da região e pela população, tendo sido 
apresentado à Refer um traçado alternativo que salvaguarda questões fundamentais de 
ordem ambiental e de ordenamento do território. ------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu a notícia que tinha sido publicada, no dia anterior 
à presente reunião, sobre as conclusões do estudo prospetivo das infraestruturas de 
transportes no País, no qual a região não fica de fora das prioridades, esforço que terá de ser 
feito, pese embora o período de contingência orçamental que se atravessa. ---------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
OBRAS NA RODOVIA - ESTRADA SANTO ANDRÉ – SINES E IP8/A26 --------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, no dia vinte e cinco do mês em curso, o 
Senhor Presidente da empresa Estradas de Portugal (EP) se deslocou ao Município com a 
intenção de conhecer, no terreno, as situações que lhe tinham sido colocadas pela Câmara 
Municipal e que se prendiam com as obras naquelas vias que tinha sido suspensas,  
nomeadamente os pins colocados ao longo da Estrada entre Santo André e Sines, a 
limitação de velocidade de cinquenta quilómetros hora e o estado da Rotunda na entrada 
norte da Cidade de Vila Nova de Santo André. Mais informou que aquele responsável 
mostrou ter ficado sensibilizado para os problemas resultantes das más condições de 
circulação naquela via, tendo transmitido que iria envidar todos os esforços para a sua 
rápida resolução. ------------------------------------------------------------------------------------------   
Mais informou que foi também vista a questão do nó de acesso à praia da Maria da Moita, 
tendo o Senhor Presidente das EP dado, de imediato, instruções a um técnico que os 
acompanhava para proceder ao levantamento dos custos do mesmo. ----------------------------  
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Referiu ainda que lhe foi transmitido por aquele responsável que iriam fechar os caminhos 
de acesso àquela via e que a mesma não seria classificada como autoestrada. Informou 
também que prosseguiam as conversações com o Consórcio a quem foram adjudicadas as 
obras no sentido de chegarem a um acordo para a conclusão das mesmas. ----------------------  
O Senhor Presidente informou ainda que o Senhor Presidente das EP tinha sido, 
recentemente, confrontado com a situação daquelas obras por um Deputado do PCP, numa 
reunião com a Comissão Parlamentar de Obras Públicas e Ambiente. ---------------------------  
Concluiu, referindo que a Câmara Municipal irá aguardar mais algum tempo pela resolução 
daqueles problemas, lembrando que os responsáveis das EP se comprometeram que o 
fariam até ao final do mês de fevereiro do ano em curso.  ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu concordar que seja feita toda a pressão possível no 
sentido das EP resolverem aquelas situações.  -------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES E SESSÕES DOS ORGÃOS MUNICIPAIS NA 
INTERNET  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito sugeriu que fosse equacionada a possibilidade das 
reuniões da Câmara Municipal e as sessões da Assembleia Municipal serem transmitidas 
via Internet, em canal aberto, permitindo assim aos munícipes acompanharem, mais de 
perto e em tempo real, as atividades dos órgãos autárquicos e, consequentemente, a sua 
maior aproximação das populações.  ----------------------------------------------------------------  
Mais recomendou que fosse também previsto o acesso a pessoas invisuais. --------------------  
O Senhor Presidente referiu que o assunto será equacionado no âmbito do processo de 
aquisição de um novo sítio da Internet, dado que o equipamento existente não comportava 
aquelas funcionalidades.  ------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que a Câmara Municipal tem previsto efetuar reuniões e atendimento 
descentralizado nas freguesias do Município, no sentido de uma maior aproximação das 
populações, e que irá sugerir à Senhora Presidente da Assembleia Municipal a realização de 
sessões nas freguesias.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e nove de 
janeiro do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 870.664,56 € (oitocentos e setenta mil seiscentos e 
sessenta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos). -----------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 318.258,67 € (trezentos e dezoito mil duzentos e 
cinquenta e oito euros e sessenta e sete cêntimos). --------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – ESCUTISMO CATÓLICO 
PORTUGUÊS – AGRUPAMENTO Nº 722 DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------  
ASSUNTO: Agradecimento pelo transporte que a Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém cedeu ao Corpo Nacional de Escutas ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento efetuado pela Alcateia 06 de Santa 
Teresinha do agrupamento nº 722 de Santiago do Cacém do Corpo Nacional de Escutas, a 
cedência de transporte pela Câmara Municipal no âmbito da atividade “As Caçadas de Cá 
em Terras de Salúquia” realizada no passado mês de dezembro em Moura. --------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MISSÃO CORAGEM  ------------------------------------------  
ASSUNTO: Iniciativa Cultural desenvolvida pela Associação Missão Coragem ---------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc.06/SAG/TL/2014 e Processo nº 25 – 02/06 da DEASS ----------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Que se ratifique o ato administrativo de aprovação da isenção do pagamento 
das taxas referentes às licenças de ruído e de recinto de diversão provisória, no valor total 
de 23,22 € (vinte e três euros e vinte e dois cêntimos), emitido pelo Sr. Presidente em 16 de 
janeiro de 2014, aposto na informação 08/DEASS/2014. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto 1. A Associação Missão Coragem tem realizado um trabalho 
de divulgação junto da sociedade, não só com o objetivo de alertar para a problemática do 
Cancro da Mama mas também para o apoio às mulheres portadoras desta doença; ------------  
2. É evidente o seu contributo no âmbito da luta contra o cancro da mama no Município de 
Santiago do Cacém, e o apoio às mulheres mastectomizadas, vítimas de uma doença física 
com grave sofrimento psicológico que o trabalho voluntário desta Associação procura 
minorar e apoiar; -----------------------------------------------------------------------------------------  
3. Uma das formas de angariação de verbas que possibilitam o desenvolvimento das 
atividades referidas nos pontos anteriores é a realização de eventos culturais; -----------------  
4. Foi apresentado junto desta edilidade pedido relativamente à emissão da licença recinto 
de diversão provisória e da licença especial de ruido, para evento cultural destinado a 
angariação de fundos, processo Proc. 06/SAG/TL/2014. -------------------------------------------  
5. Foi também apresentado pedido de isenção do pagamento das taxas respetivas; ------------  
6. Considerando a Associação em causa, e os fins do evento cultural em questão, bem como 
o facto de que era urgente a prática do ato administrativo atinente, foi decido pelo 
Presidente da Câmara Municipal a isenção das taxas referidas, o qual foi aposto na 
informação 08/DEASS/2014; --------------------------------------------------------------------------  
7. A competência relativa à isenção è da Câmara Municipal, pelo que importa a ratificação 
do ato praticado pelo Presidente. -----------------------------------------------------------------------  
De Direito 1. O disposto no nº 2 do artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas; -------------  
2. O disposto na alínea u) do nº 1 do artº 33 e nº 3 do artº da Lei 75/2013, de 12 de setembro 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Lotes de Terreno à Freguesia de São Francisco da Serra -----  
LOCALIZAÇÃO: São Francisco da Serra ----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 09.01-01/DAGF/SAP/2014 ----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ceder à Freguesia de São Francisco da Serra, em regime de propriedade 
plena e de forma gratuita, os lotes nº 2 e 3 do Loteamento Municipal da Várzea do Pereiro, 
em São Francisco da Serra com as áreas de 372,50 m2 e 352,50 m2, inscritos na matriz sob 
os artigos 1 027º e 1 028º, e descritos na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial 
e Automóvel de Santiago do Cacém sob as fichas nº 676 e 677, da referida freguesia, 
destinados à sede da Junta de Freguesia e ao Posto Médico, respetivamente. -------------------  
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 que nos referidos lotes se encontram implantados os edifícios sede da 
Junta de Freguesia de São Francisco da Serra e do Posto Médico, construídos por aquela 
entidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Loteamento Municipal Zona Industrial Ligeira l - Atribuição de lote. -----  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado. --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01.03-01/2014, do Serviço de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Alienar o lote nº 11 do Loteamento Municipal da Zona Industrial 
Ligeira I, inscrito sob o artigo matricial 1959º e descrito na Conservatória do Registo 
Predial nº 00727/240697, da freguesia de Ermidas Sado, por acordo direto, a Trade Medic, 
S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS - O lote com a área de 720,00m², será vendido em regime de propriedade plena, pelo 
valor de 9.172,80€ (nove mil cento e setenta e dois euros e oitenta cêntimos) e o pagamento 
será efetuado de acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais 
do Município de Santiago do Cacém, 30% do preço total do lote, como sinal, com a 
assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, e o remanescente 70%, no ato da 
escritura de compra e venda. ----------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – Aprovar a minuta do Contrato de Promessa de Compra e Venda, documento que é 
dado como reproduzido na presente ata com o número nove, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da Reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------  
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 maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e dos 
Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. --------------------  
Um voto contra do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito declarou que não 
discordava da venda do lote, mas sim do valor do mesmo, porque o considerava muito 
excessivo, acrescentando que se deveria optar por uma política de venda de lotes mais 
baratos para atrair investidores. ------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão deste assunto, o Senhor Vereador Paulo 
Gamito observou que, em dois mil, a Associação Empresarial de Ermidas Sado, à qual 
presidia, tinha feito um estudo comparativo dos preços praticados noutras zonas industriais 
do País, do qual concluíram que o preço dos terrenos na ZIL de Ermidas era dos mais 
elevados, acrescentando que, passados catorze anos, a situação persistia. -----------------------  
Mais observou que devia ser feito um exercício de comparação com outras experiencias, no 
sentido de criar condições que possibilitassem o acesso mais fácil à aquisição de terrenos 
naquele Parque Empresarial, por potenciais investidores.  ---------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal já tinha em curso o levantamento 
das situações noutros parques empresariais, com vista a um estudo comparativo. -------------  
Mais informou que não existem grandes diferenças relativamente aos valores praticados nos 
municípios vizinhos, acrescentando que o caso em apreço era de uma cedência em 
propriedade plena e que nas situações de cedência em direito de superfície, em alguns 
casos, os preços no Município eram de um quinto dos preços praticados nos parques geridos 
pela AICEP.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que conhecia municípios que cediam terrenos a um cêntimo o metro quadrado 
e as suas zonas industriais estavam vazias, enquanto no Município de Santiago do Cacém, 
apesar da crise, continuava a haver procura.  -------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Norberto Barradas observou que os preços praticados pelo Município 
eram simbólicos relativamente ao volume global do investimento, não inviabilizando os 
mesmos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO DA SILVA CAMÕES -------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de 3%, lote 61 do Loteamento Municipal do Bairro Pôr do Sol 
– Vila Nova de Santo André, requerida por António da Silva Camões ---------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Bairro Pôr do Sol Lote n.º 61 – Vila Nova de 
Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento Municipal de 1991 e processo n.º 14/2013 de 
03/12/2013, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor ao Loteamento Municipal do Bairro Pôr do 
Sol, Vila Nova de Santo André, requerida por António da Silva Camões, lote n.º 61 – Santo 
André, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2782/19950608, e 
inscrito na matriz urbana sob o n.º 5453, da freguesia de Santo André --------------------------  
A alteração consiste na ampliação da área bruta de construção do 1º andar, que atualmente é 
de 122,50 m2 para 126, 34 m2. -------------------------------------------------------------------------  
As restantes prescrições do loteamento manter-se-ão inalteradas. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: Atendendo à natureza da alteração e porque não está em causa 
qualquer variação aos parâmetros urbanísticos do loteamento, considera-se que, à luz do 
princípio da desburocratização e da eficiência, previsto no artigo 10º do Código de 
Procedimento Administrativo, poderá o pedido decorrer nos termos do n.º 8 do artigo 27.º 
do Decreto-lei 555/99, de 16/12, na sua atual redação, o qual se passa a citar: “As alterações 
à licença de loteamento, (…) que se traduzam na variação das áreas de implantação e de 

construção até 3%, desde que não impliquem aumento do número de fogos, alteração dos 

parâmetros urbanísticos ou utilizações constantes de plano municipal de ordenamento do 

território, são aprovadas por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa de 
quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e 

regulamentares aplicáveis ” ----------------------------------------------------------------------------  
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 2/DOGU/SAL, de dois mil e catorze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 2 do artigo 34º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número dez, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE ------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para Associações Desportivas do Município ------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.1 com a informação nº 01/2014 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------   
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o protocolo e a transferência de verba no valor de 813,41 € para o 
Futebol Clube Ermidense, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número onze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A celebração deste Protocolo visa formalizar o apoio concedido pela 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, para fazer face ao desenvolvimento das suas 
atividades regulares. -------------------------------------------------------------------------------------  
Tal apoio, de ordem financeira, constitui um importante meio para a concretização do Plano 
de Atividades apresentado pelo clube referente ao período de 01 de setembro de 2013 a 31 
de agosto de 2014.----------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Ao abrigo da alínea u) do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Serviço de Refeições na EB de Brescos – Transferência de verba para 
pagamento de acompanhantes dos alunos e limpeza na sala de refeições e casa de 
banho – Ano Letivo 2013/2014. ----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr. 23.1.3 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde – Informação nº 
10/DEASS/2014 de 15/01/2014. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Transferir uma verba no valor total de 1.122,30 € (mil cento e vinte e dois 
euros e trinta cêntimos) para a Associação de Moradores da Zona de Brescos destinada a 
assegurar o acompanhamento dos alunos nos almoços e a limpeza da sala de refeições e 
casa de banho da Escola Básica de Brescos; ---------------------------------------------------------  
2. Que a verba seja transferida em 2 tranches, a ocorrer em janeiro e junho. -------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Artigo 7º do Decreto Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro, alínea 
hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------  
2. Dar continuidade ao fornecimento de refeições aos alunos da Escola Básica de Brescos, 
que teve início no ano letivo 2007/2008. -------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro da 
Lei setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro. --------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas doze horas e quarenta e cinco minutos. ----------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário. -----------------------------------------------------  
 

 
O Presidente da Câmara Municipal 
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O Secretário da Reunião 
 
 
 

________________________________________________ 


