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ATA NÚMERO VINTE E UM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões da Biblioteca 

Municipal Manuel José do Tojal, em Vila Nova de Santo André, compareceram o Senhor 

Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 

Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, 

Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira 

Pires de Cáceres, 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 nove horas e trinta minutos. ------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número vinte, da 

reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------  

PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – SANTO ANDRÉ ----------------------------------------   

O Senhor Presidente saudou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santo André tendo 

salientado que esta era mais uma das reuniões de Câmara descentralizada, no âmbito do ciclo 

anual de visitas às freguesias. ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, David Gorgulho, agradeceu ao Executivo 

Municipal a realização da reunião da Câmara na Freguesia, bem como a visita a vários locais 

da mesma, tendo salientado que só é possível ter conhecimento dos problemas das freguesias 

indo aos locais, pelo que felicita o atual Executivo pela iniciativa. ----------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: -------------  

VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA  --------------------------------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra à Senhora Soledade José, residente no Bairro da 

Atalaia, a qual referiu que aquele Bairro se encontra atualmente numa situação de abandono. 

Mais referiu que na rua da Liberdade a passadeira já não é visível dado o número de buracos 

que existem no pavimento, a relva dos canteiros está completamente seca, por falta de rega e o 

pinhal em frente ao Bairro está cheio de lixo e de mato. ----------------------------------------------  

A Senhora Soledade José referiu ainda que o pinhal poderia ser aproveitado para colocar umas 

mesas, umas churrasqueiras e uns pontos de água, para que as pessoas ali residentes e os 

turistas pudessem usufruir de um local agradável para fazerem uma refeição. ---------------------  

O Senhor Presidente referiu não poder aceitar que se diga que o Bairro da Atalaia está 

completamente abandonado, pois foi feita uma intervenção de fundo naquele Bairro, no âmbito 

do PIQURBE onde se procederam a algumas melhorias. --------------------------------------------  

Mais referiu que os recursos são escassos e que é necessário definir prioridades, tendo 

salientado que em relação à colocação de mesas e churrasqueira no pinhal, este Bairro já 

possui uma churrasqueira e o Parque Central está dotado de equipamento e oferece todas as 

condições para servir não só os residentes em Santo André bem como os que visitam esta 

localidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente acrescentou que no decorrer da visita à Freguesia, iria passar pelo Bairro 

da Atalaia e verificar as situações ali colocadas. -------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira começou por agradeceu à Munícipe pelas questões 

colocadas, referindo que se todos fossem zelosos pelo local onde vivem, certamente tudo 
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estaria bem melhor, tendo salientado que a colocação de mesas, churrasqueira e pontos de 

água no pinhal, seria uma questão a analisar. ----------------------------------------------------------  

Referiu ainda que em relação à rega da relva, houve um problema com a pressão da água, 

situação que está a ser resolvida com a empresa Águas de Santo André.  --------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que se está a proceder a trabalhos de limpeza das 

ervas e arbustos em Vila Nova de Santo André, inclusive no Bairro da Atalaia.  ------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos agradeceu ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, 

tendo salientado a importância destas reuniões e da presença de munícipes para colocação de 

questões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas referiu que as questões colocadas são pertinentes e devem ser encaradas como 

contributos para fazer melhor. Acrescentou que a colocação de grelhadores e umas mesas não 

seria muito caro e seria uma mais-valia para a população.  -------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos referiu que têm sido feitas várias requalificações em Bairros 

em Vila Nova de Santo André, no entanto considera que o Bairro da Atalaia é um dos mais 

degradados, pelo que considera que é uma questão de prioridades. ---------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que apesar de considerar que existe alguns 

problemas no Bairro que foram causados, em parte, por moradores, que colocam e passam 

com carros em zonas pedonais, acrescentando não poder aceitar que se diga que aquele Bairro 

esteja ao abandonado. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA ATALAIA NORTE - RUA DOS 

CANIÇOS  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra aos senhores António José Nuno, João Morais e 

Alfredo Pontinha, residentes na Rua dos Caniços, os quais referiram estarem presentes na 

reunião de Câmara para alertar o Executivo sobre problemas existentes naquele local, 

entregando em seguida ao Senhor Presidente da Câmara Municipal algumas fotografias.   ------  

O Senhor António José Nuno referiu que, em seu entender, o projeto inicial daquele Bairro foi 

mal concebido, pois o espaço entre o passeio e as habitações tem cerca de 14 metros, o que 

torna difícil manter aquele local limpo de ervas. Acrescentou ainda que, no ano anterior, foi 

colocado herbicida, solicitando que não se volte a fazer, tendo em conta a existência de furos 

de água em alguns quintais. ------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda já ter exposto o problema da falta de limpeza dos canteiros na Rua dos Caniços à 

Junta de Freguesia, ao Senhor Presidente da altura, Senhor Jaime Cáceres, o qual lhe informou 

que estaria previsto um projeto para aquele local, no entanto ainda nada foi feito. ----------------  

O Senhor António José Nuno referiu ainda que naquela Rua faltam passadeiras tendo 

solicitado que esta questão seja vista. -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Alfredo Pontinha referiu que quando adquiriu o lote havia um projeto para os 

arranjos exteriores daquele Bairro e que o caderno de encargos referia uma zona pedonal e 

ajardinamento, obras que não foram feitas.  ------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu compreender as questões colocadas pelos munícipes presentes, no 

entanto existem outros bairros e outras freguesias que também têm problemas, não chegando 

os meios que a Câmara Municipal dispõe para resolvê-los a todos, pelo que há que definir 

prioridades. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que a Câmara Municipal está atualmente a proceder à execução de passeios e 

pavimentações na Freguesia de Ermidas Sado. --------------------------------------------------------  

Referiu ainda que a Câmara Municipal há alguns anos atrás vendeu lotes em várias freguesias 

do Concelho, não tendo depois capacidade para infraestruturar os respetivos loteamentos. 

Trabalho que tem estado a ser feito ao longo nos últimos anos. -------------------------------------  

Acrescentou ainda admitir que o Bairro da Atalaia Norte tenha projeto para os arranjos 

exteriores, no entanto e tendo em conta o tempo que passou desde a aprovação do respetivo 
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projeto e da área em questão, considera que se deverá tentar encontrar uma solução mais atual, 

à semelhança do que foi feito noutros bairros, com a colocação de inertes, considerando que 

essa seria uma solução a ser pensada em conjunto, entre a Câmara Municipal, Junta de 

Freguesia e moradores. -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente acrescentou ainda que no decorrer da visita à Freguesia irão passar pelo 

local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que uma intervenção naquele local deve passar por 

zonas de estacionamento, pela colocação de inertes e de arbustos.  ---------------------------------  

Mais referiu que a Câmara Municipal já procedeu à adjudicação para limpeza das zonas 

urbanas inclusive em Vila Nova de Santo André, no entanto tem havido alguma dificuldade 

dado as empresas estarem mais vocacionadas para a limpeza de zonas agrícolas.  ----------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos começou por agradecer a presença dos munícipes. -----------  

Relativamente às dificuldades na concretização das infraestruturas – também referenciadas no 

passado-, considerou que, se nos loteamentos apoiados e com preços controlados fosse 

possível não aceitar, como princípio, a existência de infraestruturas, tendo em conta que eram 

os interessados nos lotes a exercer pressão para construir, esta situação podia ser 

compreensível. Acrescentou que para os loteamentos de acesso aberto, cujos valores 

contemplam todas as infraestruturas, os proprietários têm todo o direito a ver realizadas as 

obras em falta e há muito tempo pagas. ----------------------------------------------------------------  

Mais referiu que se tratava de pessoas que, naturalmente, dispunham de condições para 

adquirirem os lotes e construírem, mas são pessoas que fizeram esforço e opções na vida, 

optando por construir uma habitação de qualidade em sacrifício de outros bens, como a menos 

frequente troca de carro. ---------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que aquela é uma das zonas de Vila Nova de Santo André onde os lotes foram 

vendidos por um valor considerável e onde foram construídas casas com bastante qualidade, 

tendo sido considerado o Restelo de Vila Nova de Santo André, acrescentando que era 

positivo existir este nível de habitação de que resultava um bom contributo financeiro para o 

Município através do IMI.  -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor António José Nuno referiu que, efetivamente, alguém da Câmara, designou o Bairro 

da Atalaia Norte como o Restelo de Vila Nova de Santo André. ------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

31ª SANTIAGRO – FEIRA AGROPECUÁRIA E DO CAVALO -----------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a 31ª edição da Santiagro que se realizou de 31 de maio a 3 de 

junho, foi a mais visitada de sempre, com mais de quarenta mil visitantes nos quatro dias de 

feira, tendo sido o sábado o dia com mais visitantes. -------------------------------------------------  

Referiu ainda que a opinião dos expositores foi unânime, em considerar a Santiagro de 2018 a 

melhor de sempre, tendo salientado que este ano muitos expositores compraram convites para 

oferecer aos seus clientes. --------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou ainda que dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, as crianças 

das escolas do Concelho, estiveram na Feira onde participaram em diversas atividades. ---------  

O Senhor Presidente referiu que o Senhor Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, 

Luís Medeiros Vieira, esteve presente na inauguração da Feira a qual também visitou. Referiu 

ainda que também foram convidados os Grupos Parlamentares, tendo apenas estado presente a 

representante do Grupo Parlamentar da CDU, a Senhora Deputada Paula Santos. ---------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira salientou o esforço que tem sido feito ao longo dos anos 

para melhorar as condições e a qualidade da Feira, tendo para isso contribuído o empenho dos 

trabalhadores da autarquia.-------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos referiu que era de salientar o trabalho dos funcionários da 

Autarquia, considerando que a Feira estava bem organizada e sem falhas. -------------------------  
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Mais acrescentou que a Santiagro tem ao longo dos anos perdido o cariz agrícola e que o 

número de visitantes muito se deve à qualidade dos concertos. Salientou ainda que se deveria 

apostar mais em setores como a gastronomia e o turismo, tendo em conta a região onde 

estamos inseridos, e não ficar tão dependentes dos espetáculos. ------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos referiu ainda que se deveria pensar num evento desta 

dimensão para a cidade de Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que a feira estava bem organizada e com muitos 

visitantes, considerando que tem condições para crescer e que seria importante a nível do 

Litoral Alentejano haver compromisso para que a Santiagro seja única, com o cariz de feira 

Agrícola.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu ainda que a Senhora Deputada Sofia Araújo do PS, 

também esteve presente na Santiagro. ------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que tudo o que seja para desenvolver e promover a 

agricultura no Município será uma mais-valia, tal como o investimento de cerca de 2,3 milhões 

de euros, atribuídos pelo Estado, à Associação de Regantes de Alvalade, de fundos 

comunitários comparticipados a 100%, que espera sejam bem aproveitados. ----------------------  

O Senhor Presidente referiu discordar da opinião que a Santiagro estaria a perder o seu cariz 

agrícola, tendo salientado que todas as entidades agrícolas do concelho estiveram 

representadas, bem como empresas que mais faturam no distrito de Setúbal. ----------------------  

Mais referiu que a Santiagro é a grande mostra dos produtos locais. -------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos referiu ser a sua opinião. -------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que o Município de Santiago do Cacém deve-se 

orgulhar do programa cultural da Santiagro, pela qualidade dos concertos, pelo sucesso que foi 

a Charanga da GNR e pela beleza da Gala Equestre. -------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A partir deste momento, eram dez horas e cinquenta minutos, verificou-se a ausência da 

Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COMISSÃO PARLAMENTAR DE AMBIENTE E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO – REUNIÃO --------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que, no dia cinco de maio, esteve presente, bem como os 

Presidentes das Câmaras de Alcácer do Sal, Grândola e Sines, numa reunião com a Comissão 

Parlamentar do Ambiente e Ordenamento do Território, em que os autarcas da Comunidade 

Intermunicipal do Litoral Alentejano expuseram as suas preocupações com o acesso aos 

Fundos Comunitários para o investimento na área do saneamento e do ciclo de água em baixa. 

Mais referiu que a posição do anterior e atual governo é de que os municípios não podem 

aceder aos Fundos Comunitários individualmente, só por agregação com outros municípios, tal 

como aconteceu com o sistema de captação em alta.  ------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que cada município tem as suas necessidades e a sua perspetiva 

própria de investimento, salientando que esta não é uma imposição da União Europeia, mas 

sim uma decisão do governo, embora tenha sido aprovada na Assembleia da República, por 

maioria, uma recomendação apresentada pelo PCP, para não serem criadas limitações aos 

municípios no recurso aos fundos comunitários. ------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INFRAESTRUTURAS ESCOLARES ---------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que na próxima sexta feira, dia 15 de maio, os 

presidentes dos municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines 

irão ter uma reunião com a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Drª 

Alexandra Leitão, para esclarecer a posição do Ministério da Educação sobre a realização das 

infraestruturas escolares. ---------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu considerar esta, uma oportunidade para realizar as 

obras necessárias nas escolas, e que foram muitos os municípios que já aceitaram. ---------------  

O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não irá assumir 

uma responsabilidade que não é sua, e depois não ter verbas para fazer o que é da sua 

competência.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VÁRIAS QUESTÕES  ----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos colocou as seguintes questões:  -----------------------------------  

- O que está a ser feito para resolver a degradação da zona envolvente ao lago, bem como à 

falta de sombras na zona de merendas do Parque Central em Vila Nova de Santo André. -------  

- Para quando está prevista a reparação da rotunda da cidade ciclável em Vila Nova de Santo 

André. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O que está previsto fazer no Caminho Municipal 1085, que está muito perigoso.  --------------  

- Se a Câmara irá comparticipar nos custos com o nadador salvador, na praia do Porto Velho 

em vila Nova de Santo André, tendo em conta o início da época balnear. --------------------------  

- Qual o Ponto de situação da obra na rua Camilo Castelo Branco em Santiago do Cacém. -----  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que a situação junto ao lago está a ser resolvida, 

começando com a diminuição da população de patos existentes no lago, pois os dejetos destes 

animais estavam a danificar as bombas de água e a degradar toda a zona envolvente. - ----------  

Mais referiu que em relação ao Caminho Municipal 1085, a Câmara tem efetuado algumas 

reparações e irá continuar a reparar sempre que seja necessário. ------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que em relação à Rua Camilo Castelo Branco, 

foram verificadas, no decorrer da obra, algumas situações que fizeram com que a mesma ainda 

não esteja concluída, mas brevemente estará terminada. ----------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que em relação à reparação da rotunda da cidade ciclavel, se está a 

aguardar uma resposta do Seguro. ----------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que em relação à colocação de nadador salvador na praia do Porto Velho a 

Câmara Municipal este ano, apesar de não ser uma competência sua, irá assumir este custo na 

totalidade, tendo em conta a segurança das pessoas que frequentam aquela praia. ----------------  

O Senhor Vereador Luis Santos referiu concordar que a Câmara assuma este custo para bem 

da população, mesmo não sendo uma responsabilidade da Câmara Municipal. --------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL – CONVITE PARA O JOGO DA 

SELEÇÃO NACIONAL -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que cerca de cinquenta jovens atletas dos Clubes e Associações 

Desportivas do Município irão estar no Estádio da Luz, para apoiar a Seleção Nacional, no 

jogo entre Portugal e a Argélia, em sete de junho do ano em curso. --------------------------------  

Mais referiu que o Município de Santiago do Cacém irá ceder o transporte para os jovens 

atletas estarem presentes nesta iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol.  ------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia seis de junho do 

corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.363.445,51 € (três milhões trezentos e sessenta e três 

mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos). ----------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 255.185,27 € (duzentos e cinquenta e cinco mil cento 

oitenta e cinco euros vinte e sete cêntimos). -----------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------- 

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
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ASSUNTO: Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Dezoito. ------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

dois da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. -------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e 

Dezoito, 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 pelos Membros do 

Executivo Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Submeter a Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Dezoito à 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 

fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º do capítulo III, secção I da Lei 

nº. 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------------------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  

ASSUNTO: Segunda Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezoito/Dois Mil 

e Vinte e Um. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

dois da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. -------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a Segunda Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um, 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 pelos Membros do Executivo Municipal. ---------------------------------------------------  

Dois – Submeter a Segunda Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezoito/Dois 

Mil e Vinte e Um à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de 

fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º do capítulo III, secção I da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------------------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  

ASSUNTO: Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um. -----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. --------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Dezoito /Dois Mil e Vinte e Um, 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 pelos Membros do Executivo Municipal. ---------------------------------------------------  

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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------------------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  

ASSUNTO: Quinta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezoito/Dois 

Mil e Vinte e Um. ----------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. --------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Aprovar a Quinta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um, documento que é dado como reproduzido na presente ata 

com o número sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelos Membros do Executivo Municipal. ---------------------------------------------------  

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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------------------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  

ASSUNTO: Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito. --------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. --------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Aprovar a Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito, documento 

que é dado como reproduzido na presente ata com o número sessenta e cinco, ficando 

arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Membros do Executivo 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------------------------  
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Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  

ASSUNTO: Requalificação de Espaço Público no Bairro do Pinhal, Vila Nova de Santo 

André – Retificação, Caderno de Encargos, Programa de Procedimento e Júri -------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/3, de 12-03-2018, da Divisão de Projeto e 

Obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: UM - Ratificar o meu ato administrativo, praticado em 25/05/2018, de 

aprovação de retificação, do programa de procedimento, retificação no caderno de encargos e 

alteração do júri do concurso, documentos que são dados como reproduzidos na presente ata 

com o número sessenta e seis, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, exarado sobre o 

documento interno com o registo n.º 13248.-----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – No seguimento da aprovação da abertura do procedimento por 

deliberação de Câmara de 17-05-2018, verificou-se ao carregar o procedimento na plataforma 

Saphety, por lapso, a fórmula de cálculo do fator preço no critério de adjudicação apresentava 

um erro, e que pelo facto de não estar ainda inscrito na plataforma Saphety, o Arq.º António 

Ferreira não poderia fazer parte do Júri. Identificou-se ainda um lapso na descrição do preço 

anormalmente baixo. --------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Artº 50º, Nº 2 do Artº 69º e Nº 1 do Artº 67º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 

18/2008 de 29 de janeiro, com todas as posteriores alterações em vigor, inclusive o mais 

recente Decreto- Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto e respetiva legislação complementar. ----  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------------------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  

ASSUNTO: Retificação das Peças de Procedimento - Mapa de Quantidades – 

Requalificação de Espaço Público no Bairro do Pinhal ------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/3, de 12 de março de 2018, da Divisão de 

Projeto e Obras. -------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Ratificar o meu ato administrativo de 01-06-2018, que aprova: -------------------  

1 – A retificação do mapa de quantidades. -------------------------------------------------------------  

2 – O mapa de quantidades final a colocar a concurso. -----------------------------------------------  

Documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com o número sessenta e sete, 

ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo Senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – O prazo para apresentação de erros e omissões terminou no dia 

29.05.2018, não tendo sido apresentadas listas de erros e omissões. -------------------------------  

No entanto foi efetuado um pedido de esclarecimentos, pela empresa Protecnil, que após 

análise pelo projetista, resultou na necessidade de retificar duas quantidades de dois artigos do 

mapa de quantidades, alterações versadas na seguinte documentação para ser adicionada às 

peças do procedimento: ----------------------------------------------------------------------------------  
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1) Mapa de quantidades dos artigos alterados ---------------------------------------------------------  

2) Mapa de quantidades final a colocar a concurso ---------------------------------------------------  

As retificações efetuadas não implicaram a alteração do preço base anteriormente aprovado, 

dado que determinaram que a estimativa passasse de 819.840,9851€ para 819.770,98€ (valor 

abaixo do preço base) considerando-se ainda que não implicaram alterações de aspetos 

fundamentais das peças do procedimento.--------------------------------------------------------------  

Dado que as retificações serão comunicadas no prazo estabelecido para o efeito não será 

necessário a alteração do prazo de apresentação de propostas. --------------------------------------  

2 – Artigos 50.º e 64.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual. ------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------------------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  

ASSUNTO: Consolidação da mobilidade intercarreiras -----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2018/250.20.600/22/DGRH --------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha ------------------  

PROPOSTA: Aprovar a consolidação da seguinte mobilidade intercarreiras, com efeitos a 

partir de 01 de junho de 2018: ---------------------------------------------------------------------------  

- Da carreira e categoria de Assistente Técnico, para a carreira e categoria de Técnico 

Superior: Hélia Maria Vilhena Pereira Pinela Gonçalves. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: A mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do 

mesmo órgão ou serviço ou entre dois órgãos ou serviços pode consolidar-se definitivamente, 

desde que reunidas as condições previstas na lei. ------------------------------------------------------  

De direito: Ao abrigo do disposto no artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28 

de dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------------------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  

ASSUNTO: Protocolo a celebrar entre o Município de Santiago do Cacém e a Entidade 

Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo - Caminhos de Santiago ------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém -----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2018/150.10.500/18 – Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Turismo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha ------------------  

PROPOSTA: Ratificação do ato administrativo de assinatura do protocolo de colaboração na 

conceção da oferta do produto turístico “Caminhos de Santiago” entre a Entidade Regional de 

Turismo do Alentejo e Ribatejo e a Câmara Municipal de Santiago do Cacém. -------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1. O papel da Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo/Ribatejo como organização a quem compete a gestão integrada da área regional de 

turismo sob a sua jurisdição; -----------------------------------------------------------------------------  
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2. A importância da estruturação de produtos turísticos nos territórios que criem condições de 

enquadramento económico e empresarial ao crescimento do turismo nos Concelhos; ------------  

3. A relevância e o interesse na oferta do produto turístico “Caminhos de Santiago” no plano 

internacional e na crescente afirmação de base nacional; ---------------------------------------------  

De direito: 1. Conforme o disposto na alínea r) e t) do n.º 1 do artigo 33º do capítulo III, 

secção I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ---------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ---------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

de Reabilitação Urbana. --------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fração "AS" do prédio urbano situado no Bairro do Pica Pau, Banda 1, 

Edifício 1, em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André. ------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 12232 de 17/05/2018 – Processo 

2018/450.30.502/112 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. ----------------------------------------  

PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André - Fração "AS" do prédio urbano situado no Bairro do Pica Pau, 

Banda 1, Edifício 1, em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 4250 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 

1610/19920302 da freguesia de Santo André. ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009, de 23 de outubro na redação em vigor), o 

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título 

oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. -----------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na aquisição 

de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante interesse 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. -------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar . ---------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CERCAL --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de Ruído

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/36e38 e 2018/450.10.215/37e38 

de 23/05/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador, Jaime Cáceres. ----------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Cercal para a realização dos Bailes / Matiné nos dias 10,15e29 de 

junho e 06,13e27 de julho de 2018, no Salão de Festas do Quartel dos Bombeiros no Cercal 

do Alentejo entre as 15h e as 21h. ----------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. -------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar . ---------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: GRUPO MOTARD RODAR LENTO ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído --  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/40 e de 2018/450.10.215/40 de 

28/05/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. --------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador, Jaime Cáceres. ----------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pelo Grupo Motard Rodar Lento para 

a realização do Encontro Motard com Espetáculos nos dias 09 e 10 de junho de 2018, na 

Antiga Escola Primária das Catifarras e Espaço Envolvente, em Cercal do Alentejo entre as 

09h e as 05h. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. -------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar . ---------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CORAL VOZES D´ARTE ---------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº2018/850.10.003/8 de 07/05/2018 da Divisão de Cultura e 

Desporto ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 810,00€ (oitocentos e dez 

euros) para a Associação Coral Vozes D´Arte, como forma de apoio à realização do XVII 

Encontro de Coros de Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do capítulo III, secção I da Lei 

75/2013 de 12 de setembro;------------------------------------------------------------------------------  

2 – A Associação Coral Vozes D´Arte desenvolve um importante trabalho de divulgação e 

promoção da música coral dentro e fora do Município. ----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dos Senhores Vereadores 

Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------------------------------------------  

Uma abstenção, do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

Mais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luís Santos foi apresentada a seguinte 

declaração de voto: “Abstenho-me porque desconheço qual o critério para atribuição destas 

verbas, dado que não existe um Regulamento Municipal para o efeito”. ---------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 
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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 trinta e cinco 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 

 

________________________________________________ 

 


