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ATA NÚMERO QUARENTA, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E TRÊS DE OUTUBRO 
DE DOIS MIL E CATORZE ------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e três dias do mês de outubro 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, 
Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de 
se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Paulo Gamito, por motivos profissionais. ------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 votação a ata número trinta e 
nove, da reunião anterior a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------  
SANTIAGO DO CACÉM - REUNIÃO COM O NOVO COMANDANTE DO 
DESTACAMENTO DA GNR NO MUNICÍPIO ------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na reunião com o novo Comandante do 
Destacamento da GNR lhe foi transmitido que se mantinha a intenção de reduzir o horário 
de funcionamento dos postos da GNR de Alvalade e de Ermidas-Sado, passando os 
mesmos a funcionar apenas das nove às dezassete horas, devido à falta de efetivos. Mais 
informou que transmitiu àquele responsável que a Câmara Municipal discordava desta 
medida, porque ela não assegurava tranquilidade às pessoas, considerando que a solução 
passava pelo reforço dos efetivos, o que podia ser conseguido libertando elementos de 
tarefas administrativas e outras, conforme já tinha sido transmitido ao Senhor Secretário de 
Estado numa reunião, na qual também foi dita e fundamentada a posição contrária a esta 
medida quer por parte da Câmara Municipal como das juntas de freguesia e da população 
em geral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a atual situação daqueles postos da GNR não era a melhor devido ao 
número reduzido de efetivos, mas o funcionamento dos mesmos somente naquele horário 
era ainda pior para a segurança das pessoas. ---------------------------------------------------------  
Mais referiu que o Senhor Comandante lhe garantiu que seria informado previamente caso 
fosse decidido superiormente avançar com aquela medida. ----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EMPRESA ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ – AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
MOVIDAS CONTRA O MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DOS EFLUENTES 
DOMÉSTICOS DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
já se pronunciou sobre dez das ações movidas pela empresa Águas de Santo André, dando 
razão ao Município neste litígio que opõe as partes relativamente ao pagamento dos 
efluentes domésticos daquela Cidade que é exigido ao Município, quando a gestão da água 
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em baixa e em alta é feita por aquela empresa. Situação que resultou da transferência de 
competências do Gabinete da Área de Sines, aquando da sua extinção. -------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e dois de 
outubro do corrente ano, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.400.995,57 € (um milhão quatrocentos mil 
novecentos e noventa e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos) ---------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 151.932,41 € (cento e cinquenta e um mil novecentos 
e trinta e dois euros e quarenta e um cêntimos). -----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DO CERCAL DO ALENTEJO ----------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento pelo apoio prestado pela Câmara Municipal -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do oficio nº 39/14 de 07/10/2014 no qual 
agradecem à Câmara Municipal de Santiago do Cacém o apoio prestado através da 
disponibilidade do funcionário José António Bentinho Nunes, para integração do 
Dispositivo de Incêndios Florestais, atribuído aquela Corporação até 30 de setembro de 
2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P -----  
ASSUNTO: Escalas de Turnos de Farmácias de Serviço para o ano 2015 -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.9/3 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a emissão de parecer favorável relativamente à proposta das escalas 
de turnos de serviço das farmácias do Município de Santiago do Cacém para o ano 2015. ---  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com e-mail remetido à Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, em 04 de outubro de 2014, pela ARS – Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, documento que é dado como reproduzido na presente ata, com o número cento e 
quarenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária substituta da reunião. ------------------------------  
2. De acordo com o disposto no artº 14 do Decreto-Lei nº 7/2011, de 10 de janeiro e do nº 2 
do artº 3º da Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA TERESA PINTO RIBEIRO FARIA GONÇALVES --------------  
ASSUNTO: Pedido de não aplicação da tarifa variável de Resíduos Sólidos Urbanos e 
da tarifa variável de Águas Residuais e aplicação do consumo de águas no 3ºescalão e 
pedido de pagamento faseado na fatura nº 001/112098/2014 no valor de 348,35 € -------  
LOCALIZAÇÃO: Rua General Humberto Delgado nº 20, Cercal do Alentejo. --------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da 
Divisão de Administração e Finanças. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 37,72 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 
redução de 97,13 € na tarifa variável de águas residuais e a redução de 44,99 € na tarifa 
variável de Águas na fatura nº 001/112098/2014. ---------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários do serviço de drenagem de águas 
residuais e de resíduos urbanos baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e 
que parte da água perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de 
resíduos urbanos produzidos. ---------------------------------------------------------------------------  
Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 
predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 
utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar 
o impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação 
anómala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago  
do Cacém -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Artigo 42º C do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza 
e Higiene Urbana de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da atualização do tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza 
e Higiene Urbana, resultante da publicação do Decreto-Lei nº 144/2014, de 30 de setembro, 
que atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 505€. 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, 
Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém, nº 1 do Artigo 41º, nº 1, 2 e 3 do Artigo 
42º e nº 1 do Artigo 42º - A. ----------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o nº 1 do artigo 42º-C do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, 
Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------  
3. De acordo com a alínea e) nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Atualização do Tarifário de Abastecimento de Água de Santiago  do 
Cacém -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Artigo 56º C do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água de 
Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da atualização do tarifário de Abastecimento de Água, 
resultante da publicação do Decreto-Lei nº 144/2014, de 30 de setembro, que atualiza o 
valor da retribuição mínima mensal garantida para 505€. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Regulamento Municipal de Abastecimento de 
Água de Santiago do Cacém, nº1 e 2 do Artigo 56º e nº 1 do Artigo 56-A. ---------------------  
2. De acordo com o nº 1 do artigo 56º-C do Regulamento Municipal de Abastecimento de 
Águas de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------  
3. De acordo com a alínea e) nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Atualização do Tarifário de Drenagem de Águas Residuais de Santiago 
do Cacém -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Artigo 46º C do Regulamento Municipal de Drenagem de Águas 
Residuais de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO da atualização do tarifário de Drenagem de Águas 
Residuais, resultante da publicação do Decreto-Lei nº 144/2014, de 30 de setembro, que 
atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 505€. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Regulamento Municipal de Drenagem de Águas 
Residuais de Santiago do Cacém, nº1 e 2 do Artigo 46º e nº 1 do Artigo 46-A. ----------------  
2. De acordo com o nº 1 do artigo 46º-C do Regulamento Municipal de Abastecimento de 
Águas de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------  
3. De acordo com a alínea e) nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CARLOS MANUEL PEREIRA BALTAZAR ----------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão de Metade Indivisa do Direito de Superfície do Lote 120 do 
Loteamento Municipal da Zona de Expansão de Alvalade ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02.01-04/2005 do Serviço de Património. ------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar o Senhor Carlos Manuel Pereira Baltazar a transmitir a 
metade indivisa do direito de superfície que incide sobre o lote n.º 120, com a área de 
360,00 m2, sito no, Loteamento Municipal da Zona de Expansão de Alvalade, inscrito na 
matriz sob o artigo 2 028º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 00524 da freguesia de 
Alvalade, para o seu irmão, António Manuel Pereira Baltazar. -----------------------------------  
DOIS - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  
FUNDAMENTOS: a) – Conforme condições de constituição do direito de superfície;  -----  
b) - De acordo com o solicitado pelo superficiário, em 10 de outubro 2014; -------------------  
c) - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------   
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso da competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 17/DOGU/SAL, de dois mil e catorze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Senhora 
Vereadora da Gestão Urbanística de 08/05/2014, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata, com o número cento e cinquenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária substituta da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FERNANDO MANUEL FAUSTINO REVEZ----------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 303da Zona de Expansão de 
Alvalade ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02.01-07/2002 da Secção de Aprovisionamento e Património. 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ---------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar o Senhor Fernando Manuel Faustino Revez, a transmitir o 
direito de superfície que incide sobre o lote nº 303, com a área de 275,00 m2, sito na Zona 
de Expansão de Alvalade, inscrito na matriz sob o artigo 1957º e descrito na C.R.P sob a 
ficha nº 560/19910923 da freguesia de Alvalade, para o Senhor Nelson Alexandre Silva 
Sobral Machado.------------------------------------------------------------------------------------------  
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DOIS – Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  
FUNDAMENTOS: UM – Conforme condições de constituição do direito de superfície; ---  
DOIS – De acordo com o solicitado pelo superficiário, em 18 de setembro 2014; ------------  
TRÊS – 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Grupo Parlamento do PCP – Interpelação ao Governo ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr. 30 – Área Transversal da Divisão de Valorização e Qualificação das 
Pessoas -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da interpelação feita ao governo sobre o recurso ilegal à 
precariedade para suprir as necessidades permanentes com funcionários nos Agrupamentos 
de Escolas de Santiago do Cacém, Santo André e Alvalade. --------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------   
ASSUNTO: Transportes Escolares 2014/2015 – Criação do Circuito Especial nº 45 ----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR. 23.6.2 da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas e 
Informação nº 162/DVQP/2014 de 2014/10/14. -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ----------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Criar o Circuito Especial nº 45 (1 aluno) com o percurso São 
Domingos-Alvalade e volta, numa distância total de 60km/dia. ----------------------------------  
DOIS – Desencadear o processo conducente à contratação de serviço para assegurar o 
circuito especial em causa. ------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – alínea gg) do número 1 do artigo 32º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – artigos 10º e 15º do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro. --------------------------  
TRÊS – Portaria nº 766/84, de 27 de setembro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------   
ASSUNTO: Transportes Escolares 2014/2015 – Anulação do Circuito Especial nº 7 ---  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR. 23.6.2 da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas e 
Informação nº 163/DVQP/2014 de 2014/10/14. -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ----------------------------------------  
PROPOSTA: Anular o Circuito Especial nº 7 (1 aluno) com o percurso Relvas Verdes-
Santiago do Cacém e volta, numa distância total de 22 km/dia.-----------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – alínea gg) do número 1 do artigo 32º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – nº 4 do artigo 4º, artigo 10º e 15º do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro. ------  
TRÊS – Portaria nº 766/84, de 27 de setembro. -----------------------------------------------------  
QUATRO – e-mail remetido pelo Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém em 
22/09/2014, informando que o aluno em causa não frequenta a escola do Agrupamento. ----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------   
ASSUNTO: Contrato de depósito temporário do acervo documental denominado 
Conselheiro Correia e Lança, entre o Município de Santiago do Cacém e D. Maria 
Filomena Marçal Correia e Lança ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01/18.1.3/DCD/SMBA/2013 da Divisão de Cultura e 
Desporto ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar o Contrato de Depósito Temporário do acervo documental 
Conselheiro Correia e Lança, documento que é dado como reproduzido na presente ata, 
com o número cento e cinquenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária substituta da reunião. 
FUNDAMENTOS: 1. A D. Maria Filomena Marçal Correia e Lança possui entre o seu 
património alguns documentos pertencentes a Joaquim da Graça Correia e Lança, seu 
bisavô, que pretende depositar no Arquivo Municipal de Santiago do Cacém para 
tratamento arquivístico, e comunicação. --------------------------------------------------------------  
2. De acordo com a alínea t) do nº 1 artº 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete 
à Câmara Municipal no âmbito de competências materiais: assegurar, incluindo a 
possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 
urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal. --  
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 onze horas e trinta e cinco minutos. --------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica da Secção de 
Administração Geral, exercendo as funções de Secretária Substituta. ---------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

________________________________________________ 
 

A Secretário Substituta da Reunião 
 
 
 

________________________________________________ 
 

 
 


