
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2017-04-06                                                                                             1 de 6 

ATA NÚMERO CATORZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E 
DEZASSETE. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezassete, 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 Álvaro Beijinha, às onze horas. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número treze 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.  ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito não votou, por não ter estado presente naquela reunião. --  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------  
PROCESSO DE ALIENAÇÃO DO LOTE Nº 1 DO LOTEAMENTO MUNICIPAL 
CENTRAL DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – HASTA PÚBLICA -----------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que constatou que este assunto tinha sido presente 
à última reunião da Câmara Municipal, na qual não pode participar por estar ausente do 
País, acrescentando que analisou os documentos de suporte da proposta de hasta pública, 
continuando com dúvidas relativamente à forma como se chegou ao preço base, novecentos 
e cinquenta mil euros, o que corresponderá a setenta e um euros e quarenta e seis cêntimos 
o metro quadrado, valor que lhe parece baixo, considerando que, nestas circunstâncias, se 
devia ter recorrido a uma entidade externa para proceder a avaliação daquele terreno.  -------  
Questionou ainda sobre o valor por metro quadrado de terreno que é atualmente praticado, 
em Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que existia um dado importante no contexto do processo em causa, o qual 
tinha a ver com a questão das infraestruturas, questionando se havia a possibilidade de 
estimar o valor das mesmas. ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que seria o mercado a definir se o valor em causa era baixo ou 
elevado, dando como exemplo o facto de na anterior reunião da Câmara Municipal, ter 
ficado deserta a hasta pública para venda de oito lotes de terreno, em S. Domingos, dotados 
de infraestruturas e por um preço por metro quadrado inferior àquele.  --------------------------  
Acrescentou que, em doze mil e doze, a Câmara Municipal vendeu em hasta pública um 
terreno em Santo André, sito, em frente ao Intermarché, semelhante àquele que agora se 
pretende alienar, com uma base de licitação de seiscentos mil euros, tendo a hasta pública 
ficado deserta, pelo que, a Câmara Municipal teve de baixar o preço e marcou outra hasta 
pública, à qual só concorreu um interessado.  --------------------------------------------------------  
Mais esclareceu que se tinha chegado aquele preço base, o qual se coaduna com os valores 
do mercado, tendo em conta a experiência de outras hastas públicas e que se optou por um 
modelo de apresentação de propostas, em carta fechada, que serão abertas na reunião de 
Câmara, em que terá lugar a hasta pública, onde será aberta licitação verbal, se houver mais 
do que um interessado. ----------------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que acresce ao preço base os custos das infraestruturas e a construção dos 
parques de fitness, como contrapartidas, conforme o previsto nas condições da hasta 
pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Esclareceu também que o Município dispõe de técnicos competentes para fazer aquele tipo 
de avaliação, não se justificando o recurso a avaliações externas. --------------------------------  
Concluiu, referindo que lhe parecia que a Oposição andava a reboque dos comentários que 
têm surgido nas redes sociais sobre este e outros assuntos, dado que, noutras circunstâncias 
similares, não têm sido colocadas questões. ----------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito esclareceu que não estava em causa a competência dos 
técnicos municipais para procederam à avaliação do terreno em causa. -------------------------  
Mais referiu que o processo devia conter os cálculos das infraestruturas e contrapartidas, de 
forma a permitir uma melhor avaliação do assunto.-------------------------------------------------  
Acrescentou esperar que aquele lote seja vendido de forma a beneficiar o Município. --------  
O Senhor Presidente esclareceu que não foi feita a estimativa de custos, porque a Câmara 
Municipal não elaborou o projeto das obras de urbanização daquele lote, o qual será 
executado pelo adquirente, bem como as obras inerentes ao mesmo. ----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EVENTUAL EXTINÇÃO DA EMPRESA ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ -----------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, numa reunião recente, voltou a ser colocada 
a intenção de uma possível extinção da empresa Águas de Santo André, com integração da 
mesma na EPAL, tendo reafirmado ao Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Carlos 
Martins, que considerava que seria errado extinguir aquela empresa, pela sua importância 
no Município, dado que uma gestão de proximidade era muito mais eficaz na resolução dos 
problemas técnicos e outros que se colocam no âmbito das suas responsabilidades na gestão 
da água, em alta e em baixa, naquela freguesia e no abastecimento às empresas do Parque 
Industrial de Sines. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que chegou a ser sugerido que a empresa Águas de Santo André ficasse com 
a gestão da água para abastecimento industrial e a água, em baixa, passaria para a empresa 
Águas de Alentejo, o que foi recusado pelas autarquias, sendo que, podiam admitir que 
fosse transferida para o Município a gestão da água, em baixa, mas também a gestão da 
água, em alta, o que está no âmbito das suas competências, acrescentando que também não 
se importavam que o Município ficasse com a gestão da água para a indústria. ----------------  
Acrescentou que, no dia anterior, tinha sido contactado, por telefone, pelo Senhor 
Presidente da empresa Águas de Portugal, o qual solicitou alguns esclarecimentos no 
sentido de perceber melhor a posição da Câmara municipal sobre este assunto, tendo 
transmitido àquele responsável que havia toda a abertura para analisar outras possibilidades. 
Referiu ainda que, aquando de extinção do Gabinete da Área de Sines, a Administração 
Central decidiu ficar com a gestão da água, em todas as vertentes, sem dar conta desta 
intenção à Câmara Municipal, quando se trata de uma competência das autarquias exercida 
no restante território, porque era do seu interesse, tendo em conta a avultada receita obtida 
com o abastecimento de água à indústria. ------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que se irá aguardar pelo desenvolvimento deste assunto. ------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM – INICIATIVAS NO 
ÂMBITO DAS ATIVIDADES ESCOLARES – CONVITE -----------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que participou, no início da semana em curso, 
acompanhado do Senhor Vereador Norberto Barradas e Senhora Vereadora Margarida 
Santos, a convite daquele Agrupamento, na inauguração de salas de aprendizagem de novas 
tecnologias, na Escola Secundária Manuel da Fonseca e na Escola Frei André da Veiga, 
para a qual foram também convidados responsáveis da Direção Regional de Educação do 
Alentejo, deputados da Assembleia da República e responsáveis de escolas de municípios 
vizinhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que lhe suscitou alguma curiosidade o facto do candidato do PS a Presidente 
da Câmara Municipal às próximas eleições autarquias ter integrado a comitiva, não sabendo 
em que qualidade, dado que não teve oportunidade de obter este esclarecimento junto do 
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Diretor do Agrupamento de Escolas. Acrescentou que, no caso do mesmo ter sido 
convidado na qualidade de candidato do PS, também deviam ter sido convidados os 
candidatos de outras forças políticas. Mais referiu que não era a primeira vez que 
responsáveis locais do PS decidiam integrar comitivas oficiais, sem que sejam convidados 
para o efeito, pelo que, caso esta situação volte a acontecer terá de ser tomada uma posição 
pública sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALENTEJO LITORAL (ULSAL)  ------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que o Dr. Paulo Espiga o contactou para 
informar que iria cessar funções como Presidente do Conselho de Administração daquela 
Unidade de Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia cinco de abril do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.653.434,95€ (dois milhões seiscentos e cinquenta e 
três mil quatrocentos e trinta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos). ----------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 251.199,21€ (duzentos e cinquenta e um mil cento e 
noventa e nove euros e vinte e um cêntimos). -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Ampliação e Renovação da Escola Básica de Ermidas-Sado (EB1) – 
Adjudicação ----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/17, de 29/03/2017, da Divisão de Projeto e 
Obras. (Processo 01.08.03/DPO/2017 – papel) ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a adjudicação da obra em referência à empresa CONSDEP – 
Engenharia e Construção, S.A., pelo valor de 352.143,87 €, acrescido de IVA no valor de 
21.128,63 €, totalizando 373.272,50€ (trezentos e setenta e três mil duzentos e setenta e 
dois euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar o conteúdo do relatório final, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número sessenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
FUNDAMENTOS: UM – No seguimento da deliberação camarária adotada em reunião de 
02.02.2017, foi aberto procedimento de concurso público para a execução da empreitada em 
referência, a qual teve a análise de propostas no dia 08.03.2017, tendo sido elaborado o 
primeiro relatório preliminar. ---------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Procedeu-se à audiência prévia dos concorrentes tendo sido apresentada uma 
pronúncia por parte da empresa CONSDEP – Engenharia e Construção, S.A. -----------------  
TRÊS – O júri procedeu à ponderação das observações efetuadas ao abrigo do direito de 
audiência prévia e à elaboração do 2.º relatório preliminar, no dia 16.03.2017. ----------------  
QUATRO – O segundo período de audiência prévia decorreu de 17.03.2017 a 23.03.2017 e 
durante o qual não foi apresentada qualquer pronúncia por parte dos concorrentes. -----------  
CINCO – Foi elaborado relatório final no dia 29.03.2017. ----------------------------------------  
SEIS - Trata-se de um contrato escrito. ---------------------------------------------------------------  
SETE – A execução da obra, está prevista em PPI para 2017 de acordo com o objetivo 
2.1.1.2.3. e projeto n.º 2016/118 – Escola Básica de Ermidas. ---------------------------------  
OITO - Ao abrigo do Artº 123º, Artº 147º, Artº 148º, e alínea d) do n.º 1 do Artº 95º do 
Códigos dos Contratos Públicos (decreto lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro). --------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE S. FRANCISCO DA 
SERRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Baile – Isenção de Taxas de Licenciamento de Recinto de Diversão 
Provisória e de Licenciamento especial de Ruído ------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sala de Convívio da Cruz de João Mendes ----------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído-2017/450.10.215/7 e 
Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2017/450.10.221/7 de 20/03/2017. 
informação nº 975/DCDdivisão de Cultura e Desporto/21/03/17. --------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização de um Baile, promovido pelo Grupo Desportivo e 
Recreativo de S. Francisco da Serra na sala de Convívio da Associação Jovem de Festas da 
Cruz de João Mendes no dia 08 de abril, através da isenção do pagamento de taxas relativas 
ao Licenciamento das taxas de ruído e das taxas de Diversão Provisória no valor de 27.40€.  
FUNDAMENTOS: - O ”Grupo Desportivo e Recreativo de S. Francisco da Serra ” tem-se 
revelado uma Associação importante na dinamização e promoção da atividade desportiva, 
tendo vindo a desenvolver iniciativas em prol da comunidade e do seu bem estar. ------------  
- 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: FERNANDO ANTÓNIO MANETA ROSA -------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução de 50% nas taxas para emissão de alvará de alteração 
de habitação unifamiliar  ------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Combatentes da Grande Guerra, nrs. 31 e 35 – Santiago do Cacém. 
REFERÊNCIA: Processo 164/2016 da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística e 
requerimento nº 134 de 13.01.2017 em nome de Fernando António Maneta Rosa.  -----------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.  -------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pedido de redução de 50% do pagamento de taxas para emissão 
de alvará de alteração de habitação unifamiliar, no valor total de 266,33 €, sendo 133,16 € o 
valor a pagar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: O Regulamento Municipal de Taxas (publicado no DR 2.ª Série, nº243 
de 17.12.2009) estatui na alínea h), nº2 do artigo 8º., o qual prevê a isenção do pagamento 
de taxas de urbanismo ou redução em 50% a operações em áreas urbanas, sempre que, se 
verifique que as mesmas respeitem, quer na sua estrutura arquitetónica, quer nos materiais a 
utilizar, as características da região, ou contribuam para o processo de recuperação e 
requalificação de áreas urbanas para as quais o Município definiu interesse especial de 
recuperação e requalificação.  --------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ADRIANO MANUEL DIAS DA CRUZ -----------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 76 do Loteamento 
Municipal da Zona de Expansão, em Alvalade ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2017/300.50.200/5, Divisão de Administração Geral e Financeira - 
Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
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PROPOSTA: UM – Autorizar o Senhor Adriano Manuel Dias da Cruz a transmitir o 
direito de superfície que incide sobre o lote n.º 76, com a área de 540,00m², sito no 
Loteamento Municipal da Zona de Expansão, em Alvalade, inscrito na matriz Predial 
Urbana sob o artigo nº 1098º e descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial 
Comercial e Automóvel sob a ficha n.º 12 da freguesia de Alvalade, para a senhora Vera 
Lúcia Pina Calado. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado pelo senhor Adriano Manuel Dias da 
Cruz, em 22 de fevereiro de 2017, e conforme condições de constituição do direito de 
superfície; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Balanço Social 2016 --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 32/DGRH/2017. --------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Tomar conhecimento do Balanço Social de 2016 do Município de Santiago 
do Cacém, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número sessenta 
e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Os serviços e organismos da administração pública central, 
regional e local, incluindo os institutos públicos que revistam a natureza de serviços 
personalizados e fundos públicos que, no termo de cada ano civil, tenham um mínimo de 50 
trabalhadores ao seu serviço, qualquer que seja a respetiva relação jurídica de emprego, 
devem elaborar anualmente o seu balanço social com referência a 31 de dezembro do ano 
anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro. -----------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2016/2017 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º 
Ciclo– livros e material escolar – Atribuição e transferência de verba para os 
Encarregados de Educação das crianças e alunos que frequentam os Agrupamentos de 
Escolas de Santiago do Cacém e Santo André ----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc: 2017/650.10.100/5, de 14 de março 2017, da Divisão de Educação 
Ação Social e Saúde, Inf. nº 598, de 15 de março de 2017. ----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e 
verba para aquisição de livros e material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 
1º Ciclo, constantes do Anexo I, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número sessenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
Dois - Transferir as verbas para os Encarregados de Educação, das crianças e dos alunos 
carenciados – escalão A e B, dos Agrupamentos de Escolas de: Santiago do Cacém 87,50 € 
e Santo André 75,00 €, sendo o valor total de 162,50€. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:- alínea b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99 de 14 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- nºs 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84 de 28 de dezembro; -----  
- nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do Despacho nº 
8452-A/2015, de 31 de julho; --------------------------------------------------------------------------  
- alínea hh), nº 1, artº 33º, da Lei nº 75/2013, 12 de setembro. ------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Santiagro 2017 - Fornecimento de Bebidas aos Restaurantes e Bares. ------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 300.10.005/43 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património, de 28 de março de 2017. -------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Efetuar procedimento por hasta pública para concessão de contrato de 
exclusividade de fornecimento de bebidas (cervejas, águas e sumos) a restaurantes e bares 
presentes no espaço e durante o período em que decorre a XXX Santiagro – Feira 
Agropecuária e do cavalo.-------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Efeturar a hasta pública no dia 20 de abril de 2017, pelas 11,30 horas, no decurso 
da reunião do executivo, a ter lugar na sede da Freguesia de São Francisco da Serra. ---------  
TRÊS – Aprovar as Condições da Hasta Pública constante do documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número sessenta e três, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea ee) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por 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 doze horas e quinze minutos. ----------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Álvaro do Santos Beijinha 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 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 


