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ATA NÚMERO TRINTA E SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZASSETE. --------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos sete dias do mês de setembro 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, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito e Francisco Maria 
Carrajola de Sousa, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências dos Senhores Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira.  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 trinta 
e cinco, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA--------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira.----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------  
ABERTURA DO NOVO ANO LECTIVO – FALTA DE PESSOAL AUXILIAR NAS 
ESCOLAS RURAIS. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente informou que ainda não tinha tido resposta sobre a audiência solicitada 
à Senhora Secretária de Estado da Educação, para colocar aquele e outros assuntos relativos 
à Educação no Município. ------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que a abertura do novo ano lectivo terá lugar no dia treze do mês em curso, 
sendo que, o problema de falta de pessoal em algumas escolas rurais do Município ainda 
não está resolvido. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FEIRA DO MONTE 2017  ----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que do balanço provisório sobre a Feira do Monte, do presente 
ano, se pôde concluir que a mesma decorreu de forma positiva, tendo sido bastante 
participada e não se registaram problemas de segurança. ------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS DE CERCAL DO ALENTEJO – CANDIDATURA 
AOS FUNDOS COMUNITÁRIOS PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÂO DO 
QUARTEL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente deu conhecimento de que devido a um erro processual na candidatura 
aos Fundos Comunitários apresentada por aquela Associação, a mesma tinha sido, 
inicialmente, rejeitada, o que levou à solicitação de uma reunião com o Senhor Secretário 
de Estado e à apresentação de um recurso por parte da Associação, tendo a candidatura sido 
reavaliada e aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Acrescentou que a Câmara Municipal irá comparticipar naquela obra, com cinquenta por 
cento do valor não financiado, a exemplo do que aconteceu relativamente à Associação de 
Bombeiros de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia seis de setembro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.263.879,68 € (Dois milhões duzentos e sessenta e 
três mil oitocentos e setenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos). ---------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 240.109,99 € (duzentos e quarenta mil cento e nove 
euros e noventa e nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança - 
Repavimentações da Rede Viária Municipal -----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.10.001/24, de 11 de maio de 2017, da Divisão de 
Projeto e Obras. -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar como representante do dono de obra e director de fiscalização 
da obra, o Senhor Rui Jorge Gomes Mateus, Técnico Superior. ----------------------------------  
DOIS – Aprovar que o director de fiscalização represente o dono de obra, nas vistorias que 
seja necessário realizar para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e 
libertação de garantias. ----------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS - Aprovar como coordenador de segurança da obra, o senhor Rui Jorge Gomes 
Mateus, Técnico Superior. ------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - Ao abrigo do Artº 344º do Código dos Contratos Públicos 
(decreto lei Nº 18/2008, de 29 de janeiro) e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 
de outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Aprovação do Plano de Trabalhos Definitivo, Mão-de-Obra, 
Equipamento, Cronograma Financeiro e DPSS - Repavimentação da Rede Viária 
Municipal  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.10.001/24, de 11 de maio de 2017, da Divisão de 
Projeto e Obras. -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos, Mão-de-Obra, 
Equipamentos e Cronograma Financeiro apresentado pelo empreiteiro FOSC – Faial 
Obras Sociedade de Construções, Lda, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número cento e cinquenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar o Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde ---------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – Art. n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------  
DOIS – N.º 1 do Art. 12º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM . ----------------------------------  
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ASSUNTO: Loteamento Municipal Zona de Atividades Mistas - Sul - Atribuição do 
lote nº 8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.10.003/24 de 30 de agosto, da Secção de 
Aprovisionamento e Património da Divisão de Administração e Gestão Financeira. ----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: UM - Alienar o prédio designado por lote nº 8 do Loteamento Municipal da 
Zona de Atividades Mistas – Sul, inscrito sob o artigo matricial 4609º e descrito na 
Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob 
nº 1770/19960301, por acordo direto, a Botelhos Lda., para aí exercer a actividade de 
Reparação e Comércio Automóvel, CAE 45110 e 45200. -----------------------------------------  
DOIS - O lote tem a área de 1.515,00m², e será alienado em regime de propriedade plena, 
pelo valor de 118.654,80€ (cento e dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e 
oitenta cêntimos). O pagamento será efetuado de acordo com as condições previstas no 
Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém, a saber: 
30% do preço como sinal, com a assinatura do Contrato Promessa de Compra e Venda, e o 
remanescente que equivale a 70%, no ato de celebração da escritura de compra e venda. ----  
TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, documento que é 
dado como reproduzido na presente ata, com o número cento e cinquenta e dois, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a 
notificação para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------  
DOIS - De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais do 
Município de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MANUEL DIOGO BENTO. --------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 145 do Loteamento 
Municipal de Alvalade – Zona de Expansão. -----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade. --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.50.200/20 de 25 de agosto de 2017 da Divisão 
Geral de Administração Financeira – Serviço de Aprovisionamento e Património. ------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar Manuel Diogo Bento a transmitir o direito de superfície que 
incide sobre o lote n.º 145, com a área de 360,00m², sito no Loteamento Municipal de 
Alvalade, inscrito na matriz sob o artigo Predial Urbano nº 1247º e descrito na 
Conservatória do Registo Civil, Predial Comercial e Automóvel sob a ficha n.º 64 da 
freguesia de Alvalade, para Andreia Sorais Antunes Pereira dos Santos Miranda. -------------  
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 por Manuel Diogo Bento, em 25 de 
agosto 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 ---------------------  
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ASSUNTO: Refeitórios Escolares geridos pelas Associações de Pais de Vila Nova de 
Santo André – Transferência de verbas para funcionamento 2017/2018 -------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/150.20.101/14 de 16/08/2017, da DEASS. ----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: UM- Transferir, para as Associações de Pais das Escolas do 1º ciclo do 
ensino básico nº 2 e nº 4 de Santo André, a verba anual destinada a comparticipar o 
pagamento das suas funcionárias que assegurarão no ano letivo 2017/2018 o funcionamento 
dos respectivos Refeitórios Escolares no valor total de 73.210,86€ (setenta e três mil 
duzentos e dez euros e oitenta e seis cêntimos), a que corresponde o valor de 34.165,07€ 
(trinta e quatro mil cento e sessenta e cinco euros e sete cêntimos) para a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica nº 2 de Santo André e 39.045,79€ (trinta 
e nove mil quarenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos) para a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola Básica nº 4 de Santo André; -------------------------------  
DOIS- O período a abranger é de setembro de 2017 a agosto de 2018; -------------------------  
TRÊS- a verba, a que corresponde o valor mensal de 2.847,09€ (dois mil oitocentos e 
quarenta e sete euros e nove cêntimos) para a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica nº 2 de Santo André e de 3.253,82€ (três mil duzentos e 
cinquenta e três euros e oitenta e dois cêntimos) para a Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da Escola Básica nº 4 de Santo André, deverá ser mensalmente transferida 
para a conta bancária das respetivas Associações de Pais. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM- alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
Setembro, e alterações posteriores, alínea a) do número 1 do artigo 4º e artigo 7º do 
Decreto-Lei nº 399-A/1984, de 28 de dezembro, e alterações posteriores, deliberação de 
Câmara em reunião de 2005/11/24, que aprovou o princípio a ter em conta na determinação 
da base de cálculo da atribuição da verba para funcionamento às Associações de Pais de 
Santo André e cláusula terceira do Protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e as 
Associações de Pais em 2008. --------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2017/2018 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º 
Ciclo – Fichas de Atividades, Material Escolar e Refeições Escolares ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2017/650.10.100/61 de 31/08/2017, da Divisão de 
Educação, Ação Social e Saúde ------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Um - Conforme proposta aprovada por deliberação de Câmara de 
10.08.2017, atribuir escalão A e respectivas comparticipações (refeições escolares, fichas de 
atividades e material escolar), às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo 
constantes no anexo I, atribuir escalão B às crianças e aos alunos do 1º Ciclo constantes no 
anexo II.-- 
Dois – Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 2017.08.24, relativa ao 
assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão, de N/C para B, e noutras situações 
de B para A, constantes do anexo III, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número cento e cinquenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.------- 
FUNDAMENTOS: 1 – A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia 
de acesso de todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; -------------------------------------  
2 – Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 10.08.2017 com o registo de 
Proposta de Agenda nº 12811, de 04.08.2017; -------------------------------------------------------  
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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; -----   
- alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, 12 de set; ----------------------------------------  
- 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, na redação dada pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------------------  
ASSUNTO: Venda de Cortiça – Campanha de 2017. -------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém. --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.005/197 de 1 de setembro da Secção de 
Aprovisionamento e Património, da Divisão de Administração e Gestão Financeira. ---------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a realização de procedimento por hasta pública para 
alienação da cortiça extraída de propriedades do Município de Santiago do Cacém, na 
campanha de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Aprovar as condições da hasta pública, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número cento e cinquenta 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 da Câmara Municipal do dia 21 de setembro de 
2017, pelas 11,30 horas, que terá lugar na Sala de Sessões do Município. ----------------------  
FUNDAMENTOS: UM - De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------  
DOIS – Em virtude dos bens se mostrarem dispensáveis à atividade municipal. --------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 
SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número catorze de dois mil e dezassete do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.481,31 € (dois mil 
quatrocentos e oitenta e um euros e trinta e um cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. -----------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número quinze, de dois mil e dezassete do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.159,90 € (três mil 
cento e cinquenta e nove euros e noventa cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André. ------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei n.º 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 cinquenta minutos. ------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Álvaro dos 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 
 

________________________________________________ 
 


