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ATA NÚMERO QUATRO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E NOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL 
E QUINZE -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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 três, 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
ALVALADE – INAUGURAÇÃO DE LAR RESIDENCIAL DE IDOSOS ----------------  
O Senhor Presidente referiu que este equipamento tinha sido inaugurado no dia vinte e oito 
do mês em curso, e que se tratava de uma obra da Casa do Povo de Alvalade, para a qual o 
Município contribuiu com a cedência do terreno e apoio financeiro. Acrescentou que se 
trata de um edifício bem concebido, com muita luz, e uma zona exterior bastante ampla.  
Mais referiu que na cerimónia de inauguração esteve presente o Senhor Ministro da 
Solidariedade Social, Pedro Mota Soares e alguns deputados da Assembleia da República, e 
que, no próximo sábado, dia trinta de janeiro, terá lugar uma festa popular pela inauguração, 
naquelas instalações. -------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que se trata de um equipamento importante, com capacidade para sessenta 
utentes, e que, nesta primeira fase, a Segurança Social irá comparticipar para vinte e sete 
utentes, esperando que esta comparticipação se alargue, tendo em conta que a maioria das 
pessoas que necessitam daquele equipamento, são reformados da atividade agrícola, cujas 
reformas são muito baixas. ------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que aquela infraestrutura se vinha juntar ao conjunto de equipamentos de 
apoio social existentes no Município, em diferentes freguesias, o qual compreende 
nomeadamente onze centros de dia, com apoio domiciliário, quatro lares de idosos, três 
unidades de cuidados continuados e paliativos, acrescentando que embora o Município 
disponha de uma cobertura significativa de equipamentos sociais, os mesmos não cobrem 
ainda todas as necessidades, sobretudo na Freguesia de Santo André, a qual, tendo o maior 
número de habitantes, não dispõe de um lar de idosos, sendo que a Paróquia tem um projeto 
para esse fim, o qual está suspenso, tendo o Município cedido terreno para o mesmo. --------  
Mais informou que outra Associação de Santo André manifestou a intenção de criar um 
Lar, na antiga Escola Primária da Aldeia de Santo André, tendo a Câmara Municipal 
mostrado disponibilidade para disponibilizar aquelas instalações para esse fim, mas o 
processo ainda não avançou. ----------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, felicitando a Direção da Casa do Povo por ter conseguido concretizar aquele 
objetivo, considerando que se tratava de uma mais valia para aquela Freguesia e para o 
Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e oito de 
janeiro do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 639.512,14 € (seiscentos e trinta e nove mil quinhentos 
e doze euros e catorze cêntimos). ----------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 495,42 € (quatrocentos e noventa e cinco euros e 
quarenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS -------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de informações entregue ao Governo sobre “Rutura do Serviço de 
Urgência no Hospital do Litoral Alentejano”-----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da pergunta colocada ao Governo pelos Senhores deputados 
Paula Santos, Francisco Lopes e Bruno Dias, sobre a “Rutura do Serviço de urgências no 
Hospital do Litoral Alentejano. ------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CIMBAL, NERBE/AEBAL, ERT -------------------------------------------------  
ASSUNTO: Subscreve o Manifesto – “Dia de luta pelo IP8, IP2 e Estradas Regionais”  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Subscrever o manifesto – “Dia de luta pelo IP8, IP2 e Estradas Regionais” 
que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------  
----------------“DIA DE LUTA PELO IP 8, IP2 E ESTRADAS REGIONAIS  ------------------  
---------------------------------Nós Existimos, Nós Exigimos!  ---------------------------------------  
-------------------------------Sexta-Feira, 30 de janeiro de 2015--------------------------------------  
-------------------------------------------MANIFESTO --------------------------------------------------  
João Rocha, Presidente da CIMBAL, Filipe Pombeiro, Presidente do NERBE/AEBAL e 
Ceia da Silva, Presidente da ERT, representantes da Comissão Organizadora do Dia de Luta 
“Nós existimos, Nós exigimos”, apelamos a uma forte participação popular em todo o 
distrito de Beja, em defesa da retoma e conclusão das obras do projeto de construção do IP8 
e do IP2 e reparação das estradas regionais. ----------------------------------------------------------  
Estas vias são fulcrais para o desenvolvimento e delas muitos dependem e cada atraso 
corresponde a perdas de expectativas e capacidade de fixação de novas potencialidades, 
mercados e emprego. ------------------------------------------------------------------------------------  
Estes itinerários, no estado galopante de degradação em que se encontram, constituem uma 
verdadeira ameaça à segurança rodoviária, constituindo já um dos fatores responsável pelo 
elevado número de acidentes, muitos deles lamentavelmente mortais. --------------------------  
Temos a consciência que muitas das entidades que aqui representamos são diferentes e 
muito distintas nas suas funções, estatuto e responsabilidade, mas todas assumem o dever 
de juntar à força porque só juntos podemos contribuir para alcançar a legítima e justa 
reivindicação do presente MANIFESTO. -------------------------------------------------------------  
Considerando que todos os concelhos são prejudicados, direta ou indiretamente, propõe-se a 
realização de concentrações nos municípios, como ponto de encontro para uma 
concentração geral a realizar em local a definir, ficando ao critério das entidades locais 
promotoras a mobilização para esta ação de luta, fundamental para o desenvolvimento da 
região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na concentração geral ser submetida uma declaração / moção a aprovar. -----------------------  
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São primeiros subscritores as entidades da Comissão Organizadora, nomeadamente a 
CIMBAL-Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, o NERBE/AEBAL-Núcleo 
Empresarial da Região de Beja, ERT-Entidade Regional de Turismo do Alentejo”. ----------  
FUNDAMENTOS: De Facto: 1. Os itinerários referidos, revelam um estado galopante de 
degradação, e constituem uma verdadeira ameaça à segurança rodoviária, constituindo já 
um dos fatores responsável pelo elevado número de acidentes, muitos deles 
lamentavelmente mortais. -------------------------------------------------------------------------------  
2. A suspensão das obras na A26/IP8 e ER 261-5 afeta gravemente o Município de Santiago 
do Cacém, nomeadamente o desenvolvimento económico e turístico da Região, 
prejudicando diretamente os utentes destas Vias que diariamente as utilizam, para se 
deslocarem para o seu local de trabalho. --------------------------------------------------------------  
De Direito: Os Municípios dispõem de atribuições, designadamente no domínio dos 
Transportes e Comunicações, e ainda na Promoção do Desenvolvimento de acordo com as 
alíneas c) e m) do nº 2 do artigo 23º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei nº 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. --------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que o mapa de investimentos, 
de 2015 a 2020, da empresa Estradas de Portugal, contempla os troços da via entre as 
Relvas Verdes e Grândola, e da via entre Grândola e Alcácer do Sal. ---------------------------  
O Senhor Presidente observou que consta naquele documento como prioridade, a executar 
em dois mil e dezanove, a ligação à A2. --------------------------------------------------------------  
Acrescentou que o projeto inicial, cujas obras estão suspensas, previa a ligação a Beja, 
considerando que fazia todo o sentido que a mesma fosse executada, não só por 
solidariedade com os outros municípios do Baixo Alentejo, mas também pela sua 
importância estratégica, para o desenvolvimento da região. ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que também era apologista da ligação a Beja, 
considerando que fazia todo o sentido que aquela via chegasse à capital do Distrito, mas 
discordava do seu prolongamento até à fronteira, porque a via existente no país vizinho não 
tem o mesmo perfil. --------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da Proposta de elaboração de Delimitação de Área de 
Reabilitação Urbana da Zona Sudeste (ARU) – Bairro dos Serrotes, do Pinhal e das 
Flores – Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santo André, Município de Santiago do Cacém   -----------  
REFERÊNCIA: Processo nº 1/2015 DOGU/SAU de 14/01/2015 - Município de Santiago 
do Cacém  -------------------------------------------------------------------------------------------------   
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a proposta de abertura de procedimento de Delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana de Sudeste de Vila Nova de Santo André (Bairros dos Serrotes, Pinhal 
e Flores) para posterior desenvolvimento da respetiva Operação de Reabilitação Urbana e 
que o projeto de delimitação seja elaborado pelo Município, conforme o estipulado no 
artigo 13.º da Lei nº 32/2012, de 14 de agosto. ------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Face ao novo paradigma do desenvolvimento sustentável 
que, determina uma reorientação das políticas urbanas e faz com que estas sejam orientadas 
para o interior da própria cidade, leva-nos a considerar que a reabilitação urbana é hoje, 
indiscutivelmente, uma opção para a regeneração e revitalização socioeconómica de uma 
cidade, importando por isso delimitar áreas para esse fim. ----------------------------------------  
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De Direito: artigo 7.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), consagrado no 
DL307/2009, de 23 de outubro com a redação dada pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto. ---  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que se congratulava com esta 
iniciativa, recordando que durante a campanha eleitoral tinha sido muito crítico pelo facto 
do Município de Santiago do Cacém ainda não ter avançado com a mesma, de forma a 
possibilitar a apresentação de candidaturas no âmbito do QREN. --------------------------------  
Mais observou que a seguir se deveria avançar para a delimitação das ARUs dos centros 
históricos do Município, tendo em conta as mais-valias associadas a este projeto no âmbito 
dos apoios à reabilitação urbana, para diversos fins, nomeadamente, habitação, comércio e 
turismo, permitindo aos proprietários beneficiar dos mesmos, acrescentando que era 
importante esclarecer os cidadãos sobre o alcance desta iniciativa. ------------------------------  
O Senhor Presidente informou que, em tempos, se tinha procedido a uma delimitação da 
ARU do Centro Histórico da Cidade de Santiago do Cacém, a qual terá que ser revista, com 
base na legislação atual. ---------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que no Regulamento Municipal de Taxas estão previstos incentivos para a 
reabilitação dos centros históricos, acrescentando que os apoios no âmbito das ARUs  serão 
mais abrangentes, porque podem incluir incentivos de redução de impostos que não são  
municipais, como é o caso do IVA. --------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SÉRGIO MANUEL GONÇALVES PRATAS ----------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 
de bebidas simples – “Picasso´s Bar” ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Largo do Cruzeiro – Lagoa de Santo André – Vila Nova de Santo 
André. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 180 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Sustentabilidade e Competitividade do Território. --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 04h00 da manhã todos os dias da semana, 
exceto à segunda-feira. ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea b) do artigo 3º do Anexo V do Decreto-Lei nº 
48/2011 de 01 de abril, a Câmara Municipal ouvidos os sindicatos, as associações patronais, 
as associações de consumidores e a junta de freguesia onde o estabelecimento se situe, pode 
alargar os limites fixados no artigo 1º, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em 
épocas determinadas, em localidades em que os interesses de certas atividades profissionais, 
nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOÃO CARLOS LOURENÇO DIAS DOS SANTOS GUERREIRO. ----  
ASSUNTO: Alteração de Pormenor – Lote 53 do Loteamento do Calisto e Monte 
Queimado – Santiago do Cacém - Processo de loteamento n.º 40001/2000, requerida 
por João Carlos Lourenço Dias dos Santos Guerreiro. -----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Calisto e Monte Queimado Lote 53 – Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 40001/2000 de 11/01/2000 e requerimento n.º 
1553/2014 de 08/08/2014 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor do lote 53 do Loteamento do Calisto e 
Monte Queimado – Santiago do Cacém, requerida por João Carlos Lourenço Dias dos 
Santos Guerreiro, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
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2290/20000921, e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 3828, da freguesia de Santiago 
do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
A alteração consiste na criação de uma cave com 270 m2 e pé direito inferior a 2,40 m no 
lote 53 (área não contabilizável como área bruta nem para índices de implantação e 
construção por não se tratar de um espaço com condições de habitabilidade), o que devido à 
inclinação e morfologia do terreno, não exige qualquer elevação de cércea ou altura da 
futura edificação, aumento de volumetria ou alteração no aspeto geral da fachada, conforme 
memória descritiva, 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: Nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto Lei 555/99, de 16/12, na 
redação conferida pelo Decreto Lei 26/2010 de 30/03, trata-se de uma alteração 
simplificada.- ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos do artigo 23.º do Decreto Lei acima referido, cabe à Câmara Municipal 
deliberar sobre o pedido.  -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Comemoração do Carnaval das Escolas 2015 ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesias do Município de Santiago do Cacém ----------------------------  
REFERÊNCIA: 30.7-Programas e Iniciativas, informação n.º07/DVQP/2015 de 
2015/01/14. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do Programa da Festa de Carnaval das Escolas 2015 
nas freguesias do Município de Santiago do Cacém e estimativa de custos, cuja previsão é 
de 5.480,00€ (cinco mil quatrocentos e oitenta euros).   -------------------------------------------  
2. Aprovar a transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas e Jardins de Infância 
particulares no valor de 2.280,00€ (dois mil duzentos e oitenta euros).--------------------------  
3. Condicionar a transferência de verbas à apresentação de cópias de faturas até dia 13 de 
março de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Tem constituído prática da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém organizar conjuntamente com os estabelecimentos de educação e ensino da Cidade 
de Santiago do Cacém e localidades próximas o Desfile de Carnaval. ---------------------------  
2 - Tem sido prática da Câmara Municipal, desde há vários anos, apoiar financeiramente as 
escolas/jardins de infância (oficiais, particulares e IPSS`s) que participam nos desfiles de 
Carnaval que têm lugar nas várias localidades do nosso Município. -----------------------------  
3 – Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/13, de 12 de setembro de 2013. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Valor de ingresso para o espetáculo dos Deixa-me Aclarar-te a Mente 
Amigo (D.A.M.A) ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 01/AMAC/DCD/2015 da Disição Cultura e Desporto ------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------   
PROPOSTA: Aprovar o valor único de oito euros por ingresso. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Potenciar a valência do espaço neste domínio.  ---------------  
De Direito: Artº 33 nº 1 alínea e) da Lei 75/2013, de 12 setembro. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Alterações à Postura de Trânsito de Vila Nova de Santo André -------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero nove, zero dois e informação número 
catorze de dois mil e quinze da Divisão de Projeto e Obras. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
CERCAL DO ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.545,81€ (dois mil 
quinhentos e quarenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos) referente ao custo de seguros 
de viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Cercal do Alentejo. ------  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
2. Ao abrigo da alínea o) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------  
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 quarenta 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 
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