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ATA NÚMERO VINTE E SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA CATORZE DE JULHO DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, 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, em férias. --------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 vinte 
e seis da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------  
TERCEIRA EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS CORES – MOVIMENTO PELAS 
ARTES – PARQUE CENTRAL DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ ------------------  
O Senhor Presidente referiu que era de enaltecer esta iniciativa que tinha tido lugar no 
último fim de semana, o qual foi muito participado pelos alunos de artes, professores e 
população, em geral, tendo assistido à sua abertura, contando o mesmo nos dias seguinte 
com a presença do Senhor Vereador Norberto Barradas. -------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VIGÉSSIMA PRIMEIRA CORRIDA DA LAGOA – COSTA DE SANTO ANDRÉ ---  
O Senhor Presidente referiu que esta iniciativa da Junta de Freguesia de Santo André, tinha 
tido lugar, no passado fim de semana, contando com a participação de cerca de mil e 
duzentas pessoas, muitas das quais vindas de outros municípios, sendo que, só de Mem 
Martins participaram cerca de cem pessoas. ---------------------------------------------------------  
Acrescentou que se tratava de um evento desportivo importante para a projeção da 
Freguesia e do Município. ------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CRIAÇÃO DO CENTRO UNESCO PARA A ARQUITETURA E A ARTE 
RELIGIOSA, NO MUNICÍPIO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO -------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que terá lugar, na Sala de Sessões da Sede do 
Município, no próximo dia dezanove, terça-feira, pelas dezasseis horas, a assinatura de um 
Protocolo de Cooperação entre a Comissão Nacional Portuguesa da Unesco, a Diocese de 
Beja, a Associação dos Amigos do Património da Diocese de Beja – Pedra Angular, e a 
Sociedade Arqueológica Lusitânia, para a criação do Centro Unesco para a Arquitetura e a 
Arte Religiosa, no Município de Santiago do Cacém. Acrescentou que o Município 
disponibilizará a Capela do Jardim da Tapada do Palácio do Condinho e a Casa de Chá, 
para o funcionamento do Centro. ----------------------------------------------------------------------  
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Mais referiu que esta parceria e as outras existentes com a Diocese de Beja são importantes 
para o Município, nomeadamente a parceria no âmbito da realização do Festival Terras 
Sem Sombra, e a parceria para assegurar a abertura ao público da Igreja Matriz da Cidade de 
Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia treze de julho do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.064.511,21 € (um milhão e sessenta e quatro mil 
quinhentos e onze euros e vinte e um cêntimos) -----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 254.979,00 € (duzentos e cinquenta e quatro mil 
novecentos e setenta e nove euros). --------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – DIREÇÃO-GERAL DA 
EDUCAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Campeonatos Nacionais Escolares de iniciados 2016 ---------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do email enviado pela Coordenação Nacional do 
Desporto Escolar, no qual agradecem à Câmara Municipal de Santiago do Cacém a 
colaboração na realização dos Campeonatos Nacionais Escolares de Iniciados que 
decorreram entre os dias 22 e 25 de junho. -----------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO EMPRESÁRIO DO ALENTEJO 
LITORAL –AAEL -------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Workshop – Inovar e Empreender no Litoral Alentejano ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do email enviado pela AAEL no qual agradecem a 
participação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, na sessão de abertura do Workshop 
“Inovar e Empreender no Litoral Alentejano” realizado a 30 de junho, ultimo, na Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca em Santiago do Cacém. --------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Oitava Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezasseis/Dois 
Mil e Dezanove.   ----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Oitava Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dezasseis/Dois Mil e Dezanove, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número cento e trinta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2016-07-14                                                                                             3 de 6 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Dezasseis/Dois Mil e Dezanove. ----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 
Dois Mil e Dezasseis /Dois Mil e Dezanove, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número cento e trinta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas depois de rubricado pelos Membros do Executivo. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Oitava Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis. ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Oitava Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e trinta e 
dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos Membros 
do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Construção do Edifício Mortuário de Santiago do Cacém – Lista de Erros 
e Omissões ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero quatro de dois mil e dezasseis e 
informação número noventa e cinco de dois mil e dezasseis da Divisão de Projeto e Obras. -  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o meu ato administrativo de 11-07-2016 para aprovar: a não 
aceitação da lista de erros e omissões apresentada pela Consdep – Engenharia e Construção 
S.A e os esclarecimentos a prestar acerca da mesma, relativos ao concurso de Construção 
do Edifício Mortuário de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Da análise dos serviços técnicos da Câmara Municipal à lista de 
erros e omissões apresentada pela Consdep-Engenharia e Construção S.A., considerou-se 
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não resultarem alterações ao mapa de quantidades inicialmente colocado a concurso, sendo 
apenas necessário esclarecer algumas questões colocadas. ----------------------------------------  
2. Artigo 61º do Código dos Contratos Públicos e nº 3 do Artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Qualificação da E.M. 517/C.M. 1087 – Abate de sobreiro ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02.10-05/DAGF/SAP/PAT/2016 ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aceitar a cedência a título gratuito a efetuar pelo Senhor António Dâmaso 
Mendes, de uma parcela de terreno do prédio rústico inscrito na matriz cadastral da 
freguesia de Santo André sob o artº 73º da Secção I, a confrontar a Norte com o C.M. 1087, 
a Sul com terrenos do próprio, a Nascente com Carlos Manuel Santinhos e a Poente com 
Duarte António Santinhos, a integrar no domínio público municipal, para alargamento do 
C.M. nº 1087. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Que se pague ao Senhor António Dâmaso Mendes o valor de 1.500.00€, a título de 
indemnização pelo abate de um sobreiro, necessário ao alargamento do C.M. nº 1087. ------  
FUNDAMENTOS: 1 – Parcela de terreno necessária ao alargamento do Caminho 
Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – O sobreiro a abater é uma árvore de grande porte, e em plena produção. -------------------  
3- De acordo com a alínea j) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Alienação do Edifício dos antigos Paços do Município -------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Praça Conde do Bracial, em Santiago do Cacém. ---------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01.14-02/2016 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para 
alienação do edifício dos antigos Paços do Município, sito na Praça Conde do Bracial em 
Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar as Condições da Hasta Pública e as Condições Especiais, a observar pelo 
adquirente, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e 
trinta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------  
TRÊS – Efetuar a hasta pública no dia 4 de agosto de 2016, pelas 11,45 horas, na Sala de 
Sessões da Sede do Município, no decurso da reunião ordinária da Câmara Municipal. ------  
FUNDAMENTOS: UM - De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------  
DOIS – a) - Por se considerar dispensável ao Município a permanência do referido edifício 
no seu Património,  ---------------------------------------------------------------------------------------  
b) – A reabilitação do mesmo pressupõe um avultado investimento municipal, ----------------  
c) – A sua progressiva degradação, --------------------------------------------------------------------  
d) – A existência de interessados na aquisição do imóvel, -----------------------------------------  
e) – A oportunidade para a alienação do mesmo. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para cedência do direito à exploração de uma loja 
destinada a Mini-Mercado” sito na Costa de Santo André ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Costa de Santo André. ----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01/14.03/2016 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a abertura de procedimento por hasta pública para cedência 
do Direito à Exploração de uma loja correspondente à fração “A” do prédio urbano inscrito 
na matriz sob o artigo 5465º, da freguesia de Santo André, sito Costa de Santo André. ------  
Dois – Aprovar as Condições e Caderno de Encargos, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número cento e trinta e quatro, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião. -----------------------------------------------------------------------------------  
Três – Efetuar a hasta pública na reunião ordinária da Câmara Municipal, no próximo dia 
04 de agosto, pelas 11,30 horas. ------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do artº 33º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE  -----------------------------------------------  
ASSUNTO: 1ª “FESTA ERMIDENSE”  ----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc.44/SAC/DCD/16. 32.1.2 e Proc. 77/TL/ DIVERSÃO PROVISÓRIA 
/16   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização da 1ª Festa Ermidense, promovida pelo Futebol Clube 
Ermidense no Complexo Desportivo de Ermidas - Aldeia a realizar nos dias 15 e 16 de 
julho de 2016 das 20h às 04h, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao 
Licenciamento das taxas de ruído e das taxas de diversão provisória no valor de 41.82€.  ---  
FUNDAMENTOS: De Facto - O Futebol Clube Ermidense, tem por fins a promoção 
desportiva e cultural dos seus associados e população em geral, através da educação cívica, 
desportiva e da ação cultural e recreativa, contribuindo assim para a formação integral do 
indivíduo na sociedade.----------------------------------------------------------------------------------  
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: CLUBE PETROGAL  ---------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Reforço de muro de betão no espaço do Clube-Isenção de taxas 
urbanísticas  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro do Horizonte - Santo André  -------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 155/2011 datado de 05/07/2011 da Divisão do Território, 
Atividades Económicas e Turismo em nome de Clube Petrogal  ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da isenção de pagamento de taxas urbanísticas, no valor de 
95,88€ (noventa e cinco euros e oitenta e oito cêntimos)  ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea c) do artigo 8.º do Regulamento Municipal de taxas, o qual 
institui que “Associações desportivas ou outras, legalmente constituídas que, na área do 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2016-07-14                                                                                             6 de 6 

município, prossigam fins de relevante interesse público estão isentas do pagamento de 
taxas de urbanismo, quando as operações urbanísticas a realizar forem destinadas a 
utilização própria …” ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração financeira com a Associação de Nadadores 
Salvadores “Resgate” – Praia da Fonte do Cortiço ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 073/SSEV/2016  ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira  ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Deliberar a redução do valor do Protocolo de colaboração com a Resgate 
aprovado em deliberação de Câmara de 23 de junho de 2016, de 17.892,69€ para 
15.952,17€. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Deliberar que essa redução seja proporcionalmente distribuída pelas três prestações 
previstas no Protocolo, passando a primeira a 4785,65€, a segunda a 4785,65€ e a terceira a 
6380,87€. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Facto: 1 – A Resgate apenas logrou iniciar a vigilância da Praia da 
Fonte do Cortiço no dia 4 de julho de 2016 quando se havia protocolado que o início do 
mesmo seria em 25 de junho, por dificuldades em recrutar nadador salvador para esta praia.   
2 – A proporcionalidade aplicável quer relativamente à redução do valor global do 
Protocolo quer à forma de distribuição dessa redução nas prestações em função do número 
de dias em que não foi efetivada a vigilância da Praia em causa. ---------------------------------  
Direito: Ao abrigo do artigo 33º n. 1 alínea o) e u) do anexo 1 da lei n. 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 do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 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. -----------------------------------------------------  
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