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ATA NÚMERO VINTE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZANOVE DE MAIO DE DOIS MIL E 
DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezanove dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, na Sala da União das Freguesias 
de São Domingos e Vale de Água, em Vale de Água, compareceram o Senhor Álvaro dos 
Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, 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.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos e da Senhora 
Vereadora Daniela Martins. -----------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
dezanove da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências da Senhora Vice-
Presidente, Margarida Santos e da Senhora Vereadora Daniela Martins. ------------------------  
Não votou o Senhor Vereador Paulo Gamito, por não ter estado presente na reunião. --------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  
PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – UNIÃO DE FREGUESIAS DE S. 
DOMINGOS E VALE DE ÁGUA ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu a presença do Senhor Presidente da 
União de Freguesias, Virgílio Gonçalves, na reunião da Câmara Municipal, a cedência das 
instalações da União de Freguesias, em Vale de Água, para a realização da mesma, e 
também a sua companhia nas visitas que o Executivo e alguns técnicos municipais têm 
vindo a fazer na Freguesia desde o dia dezassete do mês em curso, no âmbito da iniciativa 
Presidência nas freguesias. -----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da União de Freguesias agradeceu a presença do Executivo Municipal, 
e desejou a todos um bom trabalho. Acrescentou que a visita do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal e dos senhores vereadores às freguesias, para contactar as populações, 
era positiva, independentemente da força política que governe o Município, porque permitia 
às pessoas exporem diretamente os seus problemas e contribuía também para esbater uma 
ideia negativa corrente, de que os políticos só aparecem nas campanhas eleitorais e depois 
de eleitos se fecham nos seus gabinetes e se afastam das populações. ---------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLO PARA UMA ESTRATÉGIA DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E DE GÉNERO ----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que na data da presente reunião, às dezasseis horas, terá 
lugar, na Sede do Município, a assinatura de um Protocolo, do qual é primeiro outorgante a 
Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, com a presença da Senhora Secretária 
de Estado, Catarina Marcelino, sendo também outorgantes os municípios de Santiago do 
Cacém, Alcácer do Sal, Grândola e Sines, assim como outras entidades dos setores da 
Saúde, Segurança Social, Educação, Forças de Segurança, Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens dos quatro municípios, Comissão para a Cidadania e Igualdade e 
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Associação Intervir.com. Acrescentou que o objetivo do Protocolo era dar continuidade a 
um projeto conjunto de combate à violência doméstica nestes territórios. ----------------------  
O Senhor Presidente referiu ainda que os senhores vereadores estavam convidados para o 
ato formal de assinatura do Protocolo. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOVA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL 
ALENTEJANO – TOMADA DE POSSE ---------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que, na presente data, teria lugar no Hospital do Litoral 
Alentejano o ato de tomada de posse da nova Administração da ULSLA, com a presença do 
Senhor Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, tendo acabado de receber um 
convite para estar presente naquele ato, acrescentando que não considerava correto que o 
Presidente da Câmara Municipal fosse convidado quase na hora em que o mesmo ia 
ocorrer.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu estranhar o facto do novo Presidente do Conselho de Administração não ter 
contactado o Presidente da Câmara Municipal durante os dois meses em que tem vindo a 
desempenhar funções naquela Unidade, considerando que se tratava de uma postura pouco 
respeitosa e que não contribuía para o relacionamento positivo que deve existir entre as 
instituições, acrescentando que irá transmitir àquele responsável o seu desagrado com estas 
situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MIGUEL OLIVEIRA – VICE-CAMPEÃO DO MUNDO EM MOTO3 – 
INICIATIVAS NO MUNICÍPIO --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que teve lugar, no passado fim de semana, uma iniciativa 
desportiva naquela modalidade, acrescentando que aquele atleta, natural do Município, 
tinha visitado escolas de Alvalade e de Santo André, onde falou com os alunos, 
transmitindo a sua experiencia desportiva e a forma como tem compatibilizado esta 
atividade com os estudos. -------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que aquele desportista só não foi a Escola Secundária de Santiago do Cacém, 
porque o Diretor da mesma lhe comunicara que não era possível concretizar a visita. --------  
Mais informou que foi inaugurada uma sala no kartódromo, em Santo André, com o nome 
de Miguel Oliveira, a par de uma prova desportiva naquela modalidade que decorreu 
naquele espaço, sendo uma iniciativa conjunta do Kartódromo e da Câmara Municipal.  ----  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DÉCIMA OITAVA PROVA DE BTT – ENTRE ALVALADE E PORTO COVO ------  
O Senhor Presidente informou que participaram dois mil e setecentos praticantes daquela 
modalidade desportiva que teve lugar no passado fim de semana, considerando que era de 
destacar a dimensão daquele evento e o trabalho dos mais de duzentos voluntários que 
ajudam na sua organização, a qual conta também com o apoio das juntas das freguesias 
onde a prova se realiza. ----------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que era de reconhecer o trabalho altamente meritório do Futebol Clube 
Alvaladense na organização da prova, na qual o número de participantes tem vindo a 
crescer todos os anos. ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
S. BARTOLOMEU DA SERRA – ALMOÇO CONVÍVIO DOS ALUNOS DA 
ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que era de valorizar o tradicional almoço realizado naquela 
aldeia, no qual participaram trezentas e cinquenta pessoas, alunos e familiares de várias 
gerações, acrescentando que a comissão organizadora que prosseguia com esta iniciativa era 
constituída, na sua maioria, por jovens daquela localidade. ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que se tratava de um convívio aberto a todos, 
organizado com base no trabalho voluntário dos moradores, no qual participam muitos dos 
que foram alunos daquela escola e que migraram para outras localidades do País e também 
alguns que emigraram para outros paíes. -------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COMEMORAÇÃO DO 10º ANIVERSÁRIO DO PROJETO “FAZENDO E 
APRENDENDO” NA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE BRESCOS --------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que assistiu, no sábado, dia catorze, na escola de 
Brescos, à apresentação da peça de teatro O Rapaz de Bronze, de Sophia de Mello Breyner, 
representada, de forma extraordinária, por pessoas idosas, algumas das quais nunca 
andaram à escola. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que se tratava de um dos projetos de A Escola é de todos, desenvolvido 
naquele espaço pela Professora Fernanda Malafaia, pretendendo os intervenientes levar 
aquela peça a algumas escolas, para permitir que os alunos assistam à mesma. ----------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CLUBE DE TÉNIS DE SANTO ANDRÉ – TRIGÉSSIMO TERCEIRO 
ANIVERSÁRIO -----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Norberto Barradas referiu que aquele Clube celebrou o seu aniversário, 
no dia treze do mês em curso, num convívio com sócios e atletas, no qual participou. -------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REDUÇÃO DA DIVIDA DO MUNICÍPIO E PRAZO DE PAGAMENTO AOS 
FORNECEDORES -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que, a partir do final do mês de abril do ano em curso, os 
pagamentos a fornecedores não ultrapassam os noventa dias. -------------------------------------  
Mais informou que a Câmara Municipal tem vindo a reduzir a sua divida sem por em causa 
o projeto político da CDU para o mandato, prosseguindo com um conjunto de 
investimentos importantes para a população, acrescentando que se não fosse o corte de dois 
milhões de euros à Autarquia, mais investimento podia ser feito e reforçados os apoios às 
diferentes entidades. -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que reiterava o que tinha dito aquando da análise 
da execução orçamental, de que o mérito na redução da divida devia ser repartido entre a 
Autarquia que executa o orçamento e quem fez as leis para a aplicação de instrumentos que 
obrigam a uma melhor gestão financeira das instituições públicas. ------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UNIÃO DE FREGUESIA DE S. DOMINGOS E VALE DE ÁGUA – ATRIBUIÇÃO 
DO NOME DO EX-PRESIDENTE JOAQUIM GONÇALVES A UMA RUA -----------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que havia cerca de um ano que a Câmara 
Municipal reunira na sede da União de Freguesias, em S. Domingos, onde teve 
oportunidade de dirigir algumas palavras de apreço ao cidadão e autarca Joaquim 
Gonçalves, na altura Presidente da União de Freguesias, o qual faleceu no ano transato, 
desejando a quem lhe sucedeu naquelas funções as maiores felicidades. ------------------------  
Mais referiu que da parte do PSD e da sua parte, no sentido de reavivar a memória do 
anterior Presidente eleito, gostariam que, na primeira oportunidade, fosse presente à Câmara 
Municipal uma proposta no sentido de ser atribuído o nome daquele Autarca a uma rua da 
sua terra, pela qual trabalhou, se a Assembleia de Freguesia assim o entender, considerando 
que esta atenção era merecida e de inteira justiça. ---------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que também já tinha pensado apresentar esta sugestão aos 
órgãos da União de Freguesias, porque embora se tratasse de uma competência da Câmara 
Municipal considerava importante que os mesmos se pronunciassem, acrescentando que 
este assunto será tratado, logo que possível. ---------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da União de Freguesias, Virgílio Gonçalves, referiu concordar com a 
iniciativa, acrescentando que tinha sido uma infelicidade a perda de uma boa pessoa que foi 
também um grande autarca da CDU e reconhecido pelas pessoas de outras forças políticas. 
Mais referiu que como autarcas trabalharam juntos durante muitos anos na Junta e na 
Assembleia de Freguesia, conhecendo bem o seu trabalho e dedicação à mesma, 
acrescentando que levará o assunto à Assembleia de Freguesia, para que seja submetido à 
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezoito de maio 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.086.905,02 € (três milhões e oitenta e seis mil 
novecentos e cinco euros e dois cêntimos).-----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 154.174,86 € (cento e cinquenta e quatro mil cento e 
setenta e quatro euros e oitenta e seis cêntimos). ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Desconvocação da Reunião de Câmara de 26 de maio  -------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Desconvocar a Reunião de Câmara de 26 de maio de 2016 por motivo de 
feriado nacional, ficando agendada a próxima reunião para o dia 02 de junho de 2016. ------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS -------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Projeto de Lei –“Estabelece o Regime para a Reposição de Freguesias” ---  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Lei, - “Estabelece o Regime para a Reposição 
de Freguesias” apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. -------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que a Freguesia de Vale de Água e outras 
freguesias deviam existir como tal, acrescentando que este assunto iria ser novamente 
discutido na Assembleia da República no âmbito da reorganização territorial dos 
municípios, à qual os órgãos municipais e das freguesias se opuseram. -------------------------  
Informou também que a Câmara Municipal irá promover, em breve, plenários nas três 
freguesias que foram afetadas por aquela reforma, no sentido de voltar a ouvir as 
populações sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Fundo de Caixa – Fundo afeto à SANTIAGRO 2016 ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar o fundo de caixa afeto à SANTIAGRO 2016, no valor de 5.500€, 
(cinco mil e quinhentos euros) visando exclusivamente facilitar trocos nas cobranças 
efetuadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. O fundo de caixa será reposto na tesouraria dia 30 de maio. -----------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 2.9.10.1.1 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 
fevereiro (POCAL). --------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração entre o Município de Santiago do Cacém,  a 
Repsol Polímeros SA e várias entidades do Concelho ------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Cultura e Desporto -------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número oitenta e sete, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião, a estabelecer entre o Município de Santiago do Cacém e a empresa 
Repsol Polímeros SA ------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número oitenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião, a estabelecer entre o Município de Santiago do Cacém, a empresa 
Repsol Polímeros SA, o Estrela de Santo André - Associação de Cultura Recreio e 
Desporto, o Hockey Club de Santiago, o Instituto das Comunidades Educativas- ICE, o 
Juventude Atlético Clube, a Quadricultura Associação, o União Sport Club, a Ajagato- 
Associação Juvenil Amigos do Gato, a Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística, a 
ASAS - Academia Sénior de Artes e Saberes de Santo André, os Kotas Bike Team, a 
Lus’Alma- Associação de Divulgação e Promoção Cultural e Artística, a Associação 
Cultural de Santiago do Cacém, a Sociedade Harmonia de Santiago do Cacém, a 
Agacavoalte – Associação Grupo à Cante Alentejano Vozes Alen’tejo, o Grupo Motard de 
Santo André, o Centro Cultural de Santo André- Cooperativa de Serviços, a Associação de 
moradores da Zona de Brescos, relativo a um apoio monetário para o desenvolvimento das 
suas atividades, de acordo com os fins que cada uma delas prossegue. --------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém desenvolve ações de 
procura de apoios diretos ou indiretos às entidades e instituições que demonstrem realizar 
atividades relevantes na área das estruturas e atividades culturais e desportivas; --------------  
DOIS. Tendo em atenção estes objetivos, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
procura cultivar um relacionamento entre as empresas que exercem a sua atividade na Zona 
Económica de Santiago do Cacém e a comunidade em geral, de modo a gerar-se um clima 
de entendimento, confiança e cooperação promovendo uma saudável inserção dessas 
empresas no espaço físico e social de Santiago do Cacém, tendo sempre em linha de conta o 
reconhecimento institucional e social pela qualidade do ambiente no município; --------------  
TRÊS. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém tem desenvolvido um conjunto 
significativo de apoios financeiros e logísticos a dezenas de associações de caráter cultural, 
desportivo, social e humanitário; ----------------------------------------------------------------------  
QUATRO. A empresa Repsol Polímeros Lda representa um papel fundamental na região, a 
nível económico, social e ambiental, e com reflexos muito significativos no Município de 
Santiago do Cacém; --------------------------------------------------------------------------------------  
QUINTO. Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse 
municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, vide alínea 
u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito observou que numa das primeiras 
reuniões do mandato em curso, havia quase três anos, tinha levantado a questão da 
inexistência de um regulamento para a atribuição de verbas às associações não abrangidas 
pelo Regulamento de Apoios Financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do 
Município. Acrescentou que o Senhor Presidente, naquela altura, tinha informado que os 
serviços estavam a elaborar o documento, questionando sobre o ponto de situação dos 
trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a criação daquele regulamento era um objetivo do 
mandato, acrescentando que já existia uma proposta para discussão interna, esperando que, 
em breve, a possa submeter à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------  
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Mais referiu que também defende que devem existir critérios devidamente estabelecidos 
para atribuição de apoios do Município às entidades, acrescentando que não era fácil definir 
os critérios base mais apropriados para apoiar as entidades culturais, daí a dificuldade na 
construção da proposta de regulamento. --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de 
Género -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf. 79/DEASS/2016 – Processo 02/2016-29.3.--------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a minuta de Protocolo para uma Estratégia de Combate à 
Violência Doméstica e de Género, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número oitenta 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. Aprovar a atribuição de um apoio financeiro à Associação Intervir.Com, no valor de 
2.000,00€ (Dois mil euros) para fazer face às finalidades previstas no presente Protocolo. 
FUNDAMENTOS: 1. Alínea r) e alínea u) do nº 1 do artº 33º do anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  
2. Dar continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito do combate à violência doméstica 
e de género e assegurar, em regime de permanência, junto dos municípios um serviço de 
informação, atendimento e apoio às vítimas. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES O Senhor Presidente referiu que embora não se tratasse de uma 
responsabilidade direta dos municípios, estes entenderam que podiam apoiar o projeto, 
atendendo também à qualidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por aquela 
Associação, a qual apresentou uma candidatura a fundos comunitários, os quais ainda não 
foram disponibilizados, não dispondo de recursos financeiros para dar resposta às situações 
que surgem no âmbito da violência doméstica, acrescentando que se tratava de uma situação 
que era transversal a toda a sociedade e sobre a qual é preciso atuar, considerando que a 
forma de trabalho, em parceria, adotada pelas diferentes entidades, era a melhor forma para 
atingir o objetivo de irradicação deste flagelo. -------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito observou que a Câmara Municipal terá a oportunidade de 
se candidatar, no âmbito de uma medida do programa Portugal 20/20, a um apoio 
financeiro, à imagem do que outras câmaras municipais têm feito, o qual destina a empresas 
e a organismos públicos, para desenvolverem planos para a igualdade, informando que o 
montante constante naquela medida era de trinta e cinco milhões de euros. Acrescentou que 
a Câmara Municipal poderá e deverá ser exemplo nesta ação, no sentido de fomentar a 
adesão àquela medida. -----------------------------------------------------------------------------------  
Mais observou que a violência doméstica é um flagelo que estava a ser cada vez mais 
conhecido, sobretudo no que respeitava às agressões físicas, considerando que era 
importante também ter em conta a grande amplitude das agressões de ordem psicológica. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Empréstimo de Longo Prazo até ao montante de 547.000,00 Euros. --------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero e três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a proposta de minuta de contrato de Empréstimo de Longo Prazo, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número noventa, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela 
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Senhora Secretária Substituta da reunião, com o Banco Santander Totta S.A, até ao 
montante de 547.000,00 Euros para financiamento dos seguintes projetos: ---------------------  
- 33 112-2016/113 Conservação e manutenção de arruamentos em Santiago do Cacém – 
179.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 33 112-2016/114 Conservação e manutenção de arruamentos em Santo André – 
299.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 33 112-2016/115 Conservação e manutenção de arruamentos em Ermidas – 40.000,00 ----  
- 33 112-2016/116 Conservação e manutenção de arruamentos em Alvalade – 11.000,00 ---  
- 33 112-2016/117 Conservação e manutenção de arruamentos em Santa Cruz – 18.000,00 -  
FUNDAMENTOS: Nos termos dos artigos 49, 51 e 52 da Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro e de acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 25 do anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DE 
ALDEIA DO CANO -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Bailes – Isenção do pagamento de taxas.-------------------------------------------  
REFERÊNCIA: INF.35/SAC/DCD/2016 e Proc.49,50,51,52,53 E 54/TL/ Licenças 
Diversão Provisória e Especial de Ruído/2016 ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTAS: Que se apoie a Associação através da isenção do pagamento das taxas 
referentes às licenças de ruído e de recinto de diversão provisória para a realização de 
bailes, nos dias 21 de maio, 27 de agosto, 24 de setembro, 15 de outubro, 19 de novembro e 
17 de dezembro de 2016 no valor total de 164.40€. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: - A Associação de Moradores do Salão Comunitário de 
Aldeia do Cano é uma instituição sem fins lucrativos que tem por objeto a promoção e o 
desenvolvimento cultural, desportivo e social prestando serviços de apoio à terceira idade e 
às crianças e jovens da localidade de Aldeia do Cano e arredores. -------------------------------  
De Direito: - É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ----------------------------------  
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 6/DTAET/SAL, de dois mil e dezasseis, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
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 noventa e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FRANCISCO HEITOR MADEIRA CAMACHO NETO RAIO -----------  
ASSUNTO: “Certificação urbanística de reabilitação de edifício e reconhecimento da 
isenção dos impostos municipais sobre o património – IMI e IMT.”  -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Padre António Macedo, n.º 27 em Santiago do Cacém. --------------  
REFERÊNCIA: Processo certidão nº 179/2015 e inf. n.º 158/DTAET/POT/RUP/2016 da 
Divisão do Território, Atividades Económicas e Turismo -----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.  ------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: 1- Aprovar a certificação urbanística das obras de reabilitação realizadas no 
edifício de dois pisos, localizado no Centro Histórico de Santiago do Cacém, imóvel que se 
encontrava sinalizado pelos serviços municipais face ao seu avançado estado de 
degradação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Reconhecer a isenção dos impostos municipais sobre o património – IMI e IMT – em 
resultado das obras de reabilitação executadas, em conformidade com o previsto no Estatuto 
dos Benefícios Fiscais.  ----------------------------------------------------------------------------------  
3- Comunicar o reconhecimento da isenção dos impostos ao Serviço de Finanças.  -----------  
FUNDAMENTOS: DE FACTO – Em maio de 2013 o requerente adquiriu o prédio 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3467, inscrito na matriz sob o artigo 
urbano 267, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu 
da Serra, sito na Rua Padre António Macedo, n.º 27 em Santiago do Cacém, com a intenção 
de o reabilitar.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
- O edifício estava em avançado estado degradação e sem quaisquer condições de 
habitabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------  
- Foram realizadas obras na cobertura, paredes interiores e exteriores, pavimentos, cozinhas, 
instalações sanitárias, caixilharias, portas interiores e exteriores, execução de novas redes 
de águas, esgotos, eletricidade e telecomunicações. ------------------------------------------------  
- As obras deram cumprimento às normas regulamentares do Plano de Pormenor do Centro 
Histórico de Santiago do Cacém. Em resultado da reabilitação, o imóvel passou de um 
estado de conservação MAU, para um estado conservação EXCELENTE.  --------------------  
- De acordo com o Estatuto dos Benefícios Fiscais ficam isentos de IMI pelo período de 
três anos e de IMT as aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação urbanística. 
As isenções ficam dependentes de reconhecimento pela câmara municipal, após a conclusão 
das obras e a emissão da certificação urbanística. -  ------------------------------------------------  
- A Câmara Municipal deve comunicar, no prazo de 30 dias, ao Serviço de Finanças o 
reconhecimento da  isenção. Ao Serviço de Finanças compete promover, no prazo de 15 
dias, a anulação das liquidações de IMI e IMT e subsequentes restituições.  -------------------  
DE DIREITO: A certificação urbanística da reabilitação e o reconhecimento da isenção 
dos impostos municipais sobre o património enquadra-se nos termos do artigo 45.º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, artigo 6.º do Regime Excecional de Reabilitação Urbana, 
artigos 6.º n.º 1 alíneas a) e b) e 60.º do Regime Jurídico da Edificação e Urbanização.  -----  --  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FRANCISCO HEITOR MADEIRA CAMACHO NETO RAIO  ----------  
ASSUNTO: “Certificação urbanística de reabilitação de edifício e reconhecimento da 
isenção dos impostos municipais sobre o património – IMI e IMT.  -------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Largo 28 de agosto, n.º 6 e 7 em Santiago do Cacém.  ---------------------  
REFERÊNCIA: Processo certidão nº 180/2015 e inf. n.º 159/DTAET/POT/RUP/2016 da 
Divisão do Território, Atividades Económicas e Turismo. ----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.  ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a certificação urbanística das obras de reabilitação realizadas no 
edifício localizado no Centro Histórico de Santiago do Cacém, imóvel que se encontrava 
sinalizado pelos serviços municipais face ao seu avançado estado de degradação. ------------  
2- Reconhecer a isenção dos impostos municipais sobre o património – IMI e IMT - em 
resultado das obras de reabilitação executadas, em conformidade com o previsto no Estatuto 
dos Benefícios Fiscais. ----------------------------------------------------------------------------------  
3-Comunicar o reconhecimento da isenção dos impostos ao Serviço de Finanças.  ------------  
FUNDAMENTOS: DE FACTO – Em dezembro de 2013 o requerente adquiriu o prédio 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3207, inscrito na matriz sob o artigo 
urbano 401, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu 
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da Serra, sito na Largo 28 de agosto, n.º 6 e 7 em Santiago do Cacém, com a intenção de o 
reabilitar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O edifício estava em avançado estado degradação e sem quaisquer condições de 
habitabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------  
- Foram realizadas obras na cobertura, paredes interiores e exteriores, pavimento, cozinha, 
instalações sanitárias, caixilharias, portas interiores e exteriores, execução de novas redes 
de águas, esgotos, eletricidade e telecomunicações. ------------------------------------------------  
- As obras deram cumprimentos às normas regulamentares do Plano de Pormenor do Centro 
Histórico de Santiago do Cacém. Em resultado da reabilitação, o imóvel passou de um 
estado de conservação MAU, para um estado conservação EXCELENTE.  --------------------  
- De acordo com o Estatuto dos Benefícios Fiscais ficam isentos de IMI pelo período de 
três anos e de IMT as aquisições de prédios urbanos destinados à reabilitação urbanística. 
As isenções ficam dependentes de reconhecimento pela Câmara Municipal, após a 
conclusão das obras e a emissão da certificação urbanística.  -------------------------------------  
- A Câmara Municipal deve comunicar, no prazo de 30 dias, ao Serviço de Finanças o 
reconhecimento  da  isenção. Ao Serviço de Finanças compete promover, no prazo de 15 
dias, a anulação das liquidações de IMI e IMT e subsequentes restituições. --------------------  
DE DIREITO: A certificação urbanística da reabilitação e o reconhecimento da isenção 
dos impostos municipais sobre o património enquadra-se nos termos do artigo 45.º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, artigo 6.º do Regime Excecional de Reabilitação Urbana, 
artigos 6.º n.º 1 alíneas a) e b) e 60.º do Regime Jurídico da Edificação e Urbanização.  -----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------  --  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2016 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de 
prestação de serviços, celebrado em 01.06.2005,  com António Dâmaso Chainho, para 
ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra Portuguesa da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Necessidade de assegurar a continuidade do contrato; --------  
Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de aquisição de serviços carece 
de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; --------------------------------------------------  
O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, 
não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do 
horário de trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação 
jurídica de emprego público, tendo em conta as características da atividade; -------------------  
Foi efetuado cabimento prévio, conforme informação de cabimento em anexo; ---------------  
Não se conhece a existência de impedimento à renovação do contrato com a contraparte 
identificada; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O valor a pagar em 2016 é de montante igual ao pago em 2015. ---------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 35.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e 
Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------  --  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2016 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de 
prestação de serviços, celebrado em 01.06.2005, com Manuel Domingos, para ministrar 
aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra Portuguesa da Câmara Municipal. -------  
FUNDAMENTOS: De facto: Necessidade de assegurar a continuidade do contrato; --------  
Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de aquisição de serviços carece 
de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; --------------------------------------------------  
O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, 
não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do 
horário de trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação 
jurídica de emprego público, tendo em conta as características da atividade; -------------------  
Foi efetuado cabimento prévio, conforme informação de cabimento em anexo; ---------------  
Não se conhece a existência de impedimento à renovação do contrato com a contraparte 
identificada; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O valor a pagar em 2016 é de montante igual ao pago em 2015. ---------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 35.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e 
Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Comemorações do Dia Mundial da Criança 2016 – Programa ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém e Santo André --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 71/DEASS/2016 -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do programa para a comemoração do Dia Mundial 
da Criança 2016, que se realizará nos dias 2 e 3 de junho do corrente ano e da estimativa de 
custos da iniciativa, que se prevê ser de 5.134,00 € (cinco mil cento e trinta e quatro euros) 
com IVA incluído.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar a transferência de uma verba no valor máximo de 500,00€ (quinhentos euros) 
para a AJAGATO (Associação Juvenil Amigos do Gato), para suportar os encargos com 
refeições (jantares) e alojamento dos atores, condicionando essa transferência à 
apresentação de cópias das faturas. --------------------------------------------------------------------  
3. Suportar o cache das 5 sessões de teatro, refeições (almoços nos dias 2 e 3 de junho em 
Santiago do Cacém) e transporte de crianças no valor de 4.634,00€ (quatro mil seiscentos e 
trinta e quatro euros) -------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/13 de 12 de 
setembro de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Dar continuidade à iniciativa das Comemorações do Dia Mundial da Criança, organizada 
pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ACAGAVOALTE – GRUPO À CANTE ALENTEJANO VOZES 
ALÉM TEJO --------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento-transporte e apoio da Câmara Municipal --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Ofício com o registo de entrada nº 3737 de 22/03/2016 ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento do Grupo de Cante Alentejo Vozes Além 
Tejo pela cedência de transporte a Castro Verde e apoio da Câmara Municipal na cedência 
de materiais (tintas, ferro e fio elétrico) para a sua sede. -------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 32/SAC/DCD/2016 com o Processo nº 26/SAC/DCD/2016 
do Serviço de Ação Cultural da Divisão Sócio Cultural. -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 500,00€ (quinhentos 
euros) para a Associação Cultural de Santiago do Cacém como forma de apoio às atividades 
a desenvolver em 2016. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. A Associação Cultural de Santiago do Cacém é uma associação sem fins lucrativos que 
desenvolve um importante trabalho no seio da comunidade onde está inserida. ----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e do Senhor Vereador 
Francisco de Sousa, eleito do PS. ----------------------------------------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD.  -----------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO:O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido 
de voto, referindo que continua a não perceber qual é o critério para a atribuição de verbas a 
instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 
propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PARÓQUIA DE ALVALADE -----------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 35/SAC/DCD/16 da Divisão de Cultura e Desporto ------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 250,00€ (duzentos e 
cinquenta euros) para a Paróquia de Alvalade como forma de apoio à realização da 
Peregrinação a pé de Alvalade ao Santuário de Fátima. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 175/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e do Senhor Vereador 
Francisco de Sousa, eleito do PS. ----------------------------------------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD.  -----------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO:O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido 
de voto, referindo que continua a não perceber qual é o critério para a atribuição de verbas a 
instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 
propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e 
treze, de doze de setembro. -----------------------------------------------------------------------------   
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--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e cinquenta e cinco minutos. ---------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de 
Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretária Substituta. ------------  
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


