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ATA NÚMERO TREZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE. ----------  

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

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte 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, por 

videoconferência. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 doze da 

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

O Senhor Vereador Francisco de Sousa não votou, por não ter estado presente na reunião. -----  

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

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

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

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

COVID-19 – PONTO DE SITIUAÇÃO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO DE 

SANTIAGO DO CACÉM  -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que passaram quinze dias desde a última reunião da Câmara 

Municipal, durante os quais foram muitos os acontecimentos relativos à crise que se vive no 

Município, no País e por todo o Mundo, sendo que, até ao dia anterior, tinham sido registados, 

no Município, seis casos positivos de pessoas atingidas pela pandemia, nomeadamente uma 

funcionária da Santa Casa da Misericórdia, o seu marido e mais duas colegas deste, na Sede 

do Município, mais uma pessoa na Freguesia de Santo André e outra pessoa na Sonega, mas 

residente, em Lisboa. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que a Câmara Municipal tem estado a articular medidas com a Delegação de 

Saúde, Forças de Segurança e outros responsáveis da Proteção Civil. -------------------------------  

Acrescentou que apesar de todos os dias chegarem testes ainda não foi possível à Santa Casa 

da Misericórdia fazer os testes a todos os utentes.  -----------------------------------------------------  

Mais informou que a HiF Clinica Médica, sita na Av. D. Nuno Álvares Pereira, em Santiago 

do Cacém, está a efetuar diligências para começar a fazer teste-drive aos cidadãos, para detetar 

se são portadores do COVID-19, tendo solicitado um espaço à Câmara Municipal, para o 

efeito, o qual foi cedido no Parque de Feiras e Exposições. -------------------------------------------  

Informou também que a Câmara Municipal delineou um Plano de medidas extraordinárias de 

combate ao COVID-19 e de apoio a pessoas singulares e coletivas,  nos meses de abril e maio 

de dois mil e vinte, as quais serão presentes à próxima reunião da Câmara Municipal, mas que 

gostaria de as apresentar, na presente reunião, para troca de impressões sobre as mesmas, 

acrescentando que algumas já estão a ser aplicadas, nomeadamente no que respeita a ações de 

limpeza e desinfeção de espaços públicos e equipamentos. Mais referiu que as medidas 

previstas compreendem designadamente: ----------------------------------------------------------------  

- Isenção do pagamento de taxas referentes à ocupação de espaço público de estabelecimentos 

comerciais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Isenção do pagamento de taxas de publicidade de natureza comercial; ----------------------------  

- Isenção do pagamento do direito de superfície às micro e pequenas empresas instaladas nos 

parques empresarias municipais;  -------------------------------------------------------------------------  
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- Isenção do pagamento de rendas referentes aos espaços municipais arrendados ou 

concessionados para fins comerciais integrados nos setores que foram encerrados ou que 

sofreram restrições de funcionamento; -------------------------------------------------------------------  

- Divulgação dos restaurantes do concelho com serviço de take-away; -----------------------------  

- Isenção do pagamento das tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos nos tarifários 

sociais;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Suspensão de cortes de água; -----------------------------------------------------------------------------  

- Suspensão de procedimentos de execução fiscal; -----------------------------------------------------  

- Desinfeção e higienização do espaço público em todas as freguesias do Município; ------------  

- Desinfeção dos edifícios de valência de lares e quartéis dos bombeiros; --------------------------  

- Fornecimento de refeições aos alunos carenciados do escalão A e aos alunos filhos de 

profissionais de saúde, forças de segurança, bombeiros e proteção civil envolvidos no combate 

ao COVID 19; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fornecimento gratuito de refeições aos bombeiros que estejam de prevenção. -------------------  

- Fornecimento gratuito de Equipamentos de Proteção Individual a bombeiros, profissionais 

de saúde, forças de segurança e funcionários de IPSS; -------------------------------------------------  

-  Campanha “Nós vamos às compras por si!” um serviço de apoio em Rede à população mais 

vulnerável em articulação com as Juntas de Freguesia para garantir o acesso aos bens 

alimentares e medicamentos. -------------------------------------------------------------------------------  

- Isenção do pagamento da mensalidade dos alunos da escola da Guitarra Portuguesa Mestre 

António Chainho nos meses de abril e maio; ------------------------------------------------------------  

- Manutenção do pagamento a todos os colaboradores prestadores de serviço nos 

equipamentos municipais; ----------------------------------------------------------------------------------  

- Campanha de sensibilização, por todo o concelho, para que se cumpra o dever de 

recolhimento domiciliário – “Fique em casa” é a mensagem principal difundida através do 

aviso sonoro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Instalação de dispensadores com soluções desinfetantes junto de todos os terminais de 

multibanco do concelho, situados no exterior; ----------------------------------------------------------  

- Funcionamento dos serviços técnicos e administrativos em teletrabalho, com cerca de 100 

computadores ligados em rede e com acesso às aplicações informáticas indispensáveis ao 

exercício desses mesmos serviços. ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar referiu concordar com as medidas, de uma forma geral. ---------------  

Recomendou que fosse acautelado o necessário distanciamento entre os trabalhadores da 

Câmara Municipal que estão a executar serviços no exterior. ----------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que estão a ser ultimados os trabalhos de 

preparação do espaço cedido à HiF Clinica Médica, para realizar teste-drive, o qual 

compreende o espaço por detrás dos pavilhões de exposições, permitindo que as viaturas 

entrem por um lado e saiam pelo outro. Acrescentou que prevê que tudo fique pronto, para se 

iniciarem os testes ao COVID -19, na próxima segunda-feira. ---------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre eventuais apoios financeiros por parte 

da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que não estão previstos apoios financeiros. ------------------------  

Mais informou que, no dia anterior, tinha tido lugar uma reunião da Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), onde foi decidido adquirir um conjunto de 

equipamentos de proteção, destinados nomeadamente aos trabalhadores dos municípios, aos 

bombeiros, Hospital, Centros de Saúde e IPSS, incluindo Lares, para o qual se estima um 

valor entre trezentos a quinhentos mil euros.  -----------------------------------------------------------  

Acrescentou que as cinco autarquias estão a fazer o levamento das necessidades, com a 

indicação do número de utentes e funcionários dos Lares de Idosos, os quais irão remeter à 

CIMAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2020-04-02                                                                                                            3 de 12 

O Senhor Vereador Luis dos Santos informou que lhe constou que continua a haver 

movimentação de caravanas no Parque de Estacionamento da Costa de Santo André. -----------  

O Senho Presidente informou que este assunto foi visto com a Delegação de Saúde e as Forças 

de Segurança, tendo sido determinado que era preferível as pessoas permanecerem no local do 

que andarem em movimento com as caravanas, sendo que terão que cumprir as regras de 

distanciamento e outras de prevenção ao COVID-19. Acrescentou que a GNR está a 

acompanhar a situação, não tendo havido informação de entradas de novas caravanas, até 

porque as fronteiras foram encerradas, para este tipo de trafego. -------------------------------------  

Mais informou que a Capitania não encerrou o acesso às praias, mas se alguém entrar nas 

mesmas serão convidadas a sair pelas Forças de Segurança.  -----------------------------------------  

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

PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL ---------------------------  

O Senhor Presidente informou que, nesta fase, as reuniões continuarão a ser realizadas de 

quinze em quinze dias. --------------------------------------------------------------------------------------  

A Vereação agradeceu ao Engenheiro Luís Guerreiro e a toda a equipa da Informática os 

esforços desenvolvidos, para assegurar a realização das reuniões de Câmara através de vídeo 

conferência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia um de abril de 

2020 eram as seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.333.678,63€ (Três milhões trezentos e trinta e três mil 

seiscentos e setenta e oito euros e sessenta e três cêntimos). ------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 253.376,41€ (Duzentos e cinquenta e três mil trezentos 

e setenta e seis euros e quarenta e um cêntimos). -------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: COMISSÃO DE UTENTES DO LITORAL ALENTEJANO ------------------  

ASSUNTO: Moção aprovada em concentração junto ao Ministério da Saúde em Lisboa -  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.20.604/22, do Gabinete de Apoio à Presidência -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor da Moção aprovada, por unanimidade e aclamação, 

pelos participantes na Concentração, promovida pela Comissão de Utentes do Litoral 

Alentejano, junto ao Ministério da Saúde em Lisboa, no passado dia 28 de fevereiro de 2020. 

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

ENTIDADE: COMISSÃO DE UTENTES DO LITORAL ALENTEJANO ------------------  

ASSUNTO: Conclusões da reunião com a Senhora Ministra da Saúde realizada a 02 de 

março de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.20.604/158 do Gabinete de Apoio ao Presidente ------  

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

TOMAR CONHECIMENTO das conclusões da reunião realizada entre a Comissão de 

Utentes do Litoral Alentejano e a Senhora Ministra da Saúde, no dia 02 de março, 

relativamente aos cuidados de Saúde no Litoral Alentejano. ------------------------------------------  

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

ENTIDADE: AUTOMÓVEL CLUB DE PORTUGAL – ACP ----------------------------------  

ASSUNTO: 1ª Edição da BP Ultimate Baja TT ACP Santiago do Cacém / Grândola ------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/900.10.002/87 do Serviço Municipal de Desporto ---------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  

TOMAR CONHECIMENTO do teor do e-mail remetido à Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém pelo Automóvel Clube de Portugal- ACP relativamente ao “…. agradecimento pela 

colaboração, disponibilidade e empenho da autarquia de Santiago do Cacém na organização 

do evento…” 1ª Edição da BP Ultimate Baja TT ACP Santiago do Cacém / Grândola. ----------  

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

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

ASSUNTO: Suspensão dos trabalhos da empreitada ”Requalificação da Av. Manuel da 

Fonseca, Zona Comercial do Centro Histórico e Zona Envolvente do Mercado 

Municipal”- Ratificação de Ato Administrativo -----------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/4, de 23 de março de 2019, da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM -Aprovar a ratificação do meu ato administrativo, praticado em 17-03-

2020, de aprovação da suspensão dos trabalhos da aludida empreitada, por um período de 43 

dias, a contar de 19-03-2020, e consequente prorrogação legal do prazo, passando a conclusão 

da obra a ficar prevista para 08.06.2021. -----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Foi apresentado pelo empreiteiro, em 17-03-2020 um pedido de 

suspensão dos trabalhos por um período de 43 dias, da empreitada de Requalificação da Av. 

Manuel da Fonseca, Zona Comercial do Centro Histórico e Zona Envolvente do Mercado 

Municipal, alegando as condições de saúde pública relacionadas com a situação decorrente do 

coronavírus (Covid-19) e aos sucessivos avisos/ alertas do Ministério da Saúde e Proteção 

Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – De acordo com o disposto da cláusula 32º do Caderno de Encargos do respetivo 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis do Santos, eleito pela Coligação 

Santiago do Cacém Mais foi apresentada a seguinte Declaração de Voto “Embora na 

declaração de estado de emergência não esteja prevista a obrigatoriedade de suspensão da 

atividade das empresas de construção, é a própria empresa a solicitar a suspensão, alegando 

condições de saúde pública, o que quanto a mim é uma medida sensata” --------------------------  

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

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

ASSUNTO: Estratégia de laboração da empreitada ”Requalificação da Av. Manuel da 

Fonseca, Zona Comercial do Centro Histórico e Zona Envolvente do Mercado 

Municipal” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/4, de 23 de março de 2019, da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a proposta do empreiteiro Arquijardim SA, de laboração em 

períodos alternados, durante 15 dias consecutivos, entre as 08h e as 20h, de segunda a 

domingo, incluído feriados, seguindo-se um período de 15 dias consecutivos sem execução de 

trabalhos, enquanto decorrer o Estado de Emergência Nacional. -------------------------------------  

Dois – Aprovar a emissão de Licença Especial de Ruido, referente aos períodos de trabalho, 

fora da hora laboral. -----------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2020-04-02                                                                                                            5 de 12 

FUNDAMENTOS: Um – O empreiteiro apresentou a 26.03.2020 uma proposta de laboração 

em períodos alternados, tendo em conta as medidas de prevenção e contenção no contexto da 

pandemia do COVID-19, impostas pelo Estado de Emergência Nacional. -------------------------  

A alegada estratégia, consiste em trabalhar num horário alargado de 10 horas por dia durante 

15 dias consecutivos, incluindo-se sábados e domingos, seguindo-se um outro período de 15 

dias consecutivos sem execução de trabalhos, pretendendo-se garantir a segurança e saúde dos 

trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março e Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos 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 Luís dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que os vereadores do PS 

consideravam necessárias e positivas as medidas tomadas, no sentido de minimizar os tempos 

de duração das obras, tendo também em conta a situação da empresa e sobretudo as questões 

de segurança das pessoas -----------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Abertura de procedimento para contratação da empreitada de execução das 

obras de requalificação da rede de distribuição de água de Ermidas Sado. -------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/9, da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a abertura de procedimento para contratação da empreitada de 

execução das obras de requalificação da rede de distribuição de água, em Ermidas Sado, por 

concurso público, sem publicação no JOUE, de acordo com o previsto na alínea c) do nº 1 do 

art.º 16º, conjugado com o disposto na alínea b) do art.º 19º do Código dos Contratos 

Públicos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artigo 47º do CCP, e tendo em 

consideração o valor da estimativa orçamental do projeto, que se defina como preço baseado 

procedimento o valor de 188.000,00 € (cento e oitenta e oito mil euros);---------------------------  

Três – Aprovar o Programa do Procedimento, o Caderno de Encargos, e a Minuta do 

Anúncio, documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata com o número 

quarenta e sete, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo 

Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, de acordo com o disposto no nº 2 do 

artº 40º do CCP; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quatro – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: ------------------  

Presidente – José Pereira Gonçalves; ---------------------------------------------------------------------  

Vogal – José Manuel Siborro; -----------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Fátima Ramusga; ----------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Cláudia Jorge; ---------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Octávio Gonçalves.---------------------------------------------------------------------  

Cinco – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal José 

Manuel Siborro; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Seis – Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o referido no documento interno nº 8697, de 

13/03/2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois - O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, de acordo 

com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 

cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto- Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Suspensão dos trabalhos da empreitada de Requalificação da Envolvente da 

Igreja Matriz e Rua da Parreira, no Cercal do Alentejo – Ratificação de Ato 

Administrativo ----------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/21, de 02 de setembro de 2019, da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a ratificação do meu ato administrativo, praticado em 23-03-

2020, de aprovação da suspensão dos trabalhos da aludida empreitada, por um período de 19 

dias, a contar do dia 19-03-2020, e consequente prorrogação legal do prazo, passando a 

conclusão da obra a ficar prevista para 07.09.2020. ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Foi apresentado pelo empreiteiro, em 18-03-2020 um pedido de 

suspensão dos trabalhos por um período de 19 dias, da empreitada de Requalificação da 

Envolvente da Igreja Matriz e Rua da Parreira, no Cercal do Alentejo, alegando as condições 

de saúde pública relacionadas com a situação decorrente do coronavírus (Covid-19) e aos 

sucessivos avisos/ alertas do Ministério da Saúde e Proteção Civil. ---------------------------------  

DOIS – De acordo com o disposto da cláusula 32º do Caderno de Encargos do respetivo 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luís do Santos, eleito pela Coligação 

Santiago do Cacém Mais foi apresentada a seguinte Declaração de Voto “Embora na 

declaração de estado de emergência não esteja prevista a obrigatoriedade de suspensão da 

atividade das empresas de construção, é a própria empresa a solicitar a suspensão, alegando 

condições de saúde pública, o que quanto a mim é uma medida sensata” --------------------------  

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

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

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo e Suspensão dos trabalhos – Execução de 

Revestimento Duplo em Caminhos do Concelho – Ratificação de Ato Administrativo -----  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.001/14, de 25/06/2019, da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a ratificação do meu ato administrativo, praticado em 26-03-

2020, de aprovação da suspensão dos trabalhos por um período de tempo indeterminado, e da 

aprovação da prorrogação graciosa do prazo, por um período de 30 dias e respetivo plano de 

trabalhos e plano de pagamentos apresentados, documentos que são dados como reproduzidos 
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na presente Ata com o número quarenta e oito, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 

atas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. --------  

FUNDAMENTOS: Um – Foi apresentado pelo empreiteiro, em 25-03-2020 um pedido de 

suspensão dos trabalhos por tempo indeterminado, enquanto vigorar o Estado de Emergência 

decretado pelo Sr. Presidente da República Portuguesa e pedido de prorrogação graciosa por 

30 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Em conformidade com o Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado 

pelo Decreto lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar e de acordo com o disposto da cláusula 32º do Caderno de Encargos. ------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis do Santos, eleito pela Coligação 

Santiago do Cacém Mais foi apresentada a seguinte Declaração de Voto “Embora na 

declaração de estado de emergência não esteja prevista a obrigatoriedade de suspensão da 

atividade das empresas de construção, é a própria empresa a solicitar a suspensão, alegando 

condições de saúde pública, o que quanto a mim é uma medida sensata” --------------------------  

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

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

ASSUNTO: COVID-19 - Medidas extraordinárias – dispensa do pagamento de rendas 

referentes aos Espaços Municipais arrendados para fins comerciais, daqueles que se 

integram nos setores que foram encerrados ou que sofreram restrições de 

funcionamento, durante os meses de abril e maio de 2020 ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/700.20.102/10, do Gabinete de Apoio à Presidência -------  

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

PROPOSTA: Aprovar a medida extraordinária de dispensa do pagamento de rendas 

referentes aos Espaços Municipais arrendados para fins comerciais, durante os meses de abril 

e maio de 2020, daqueles que se integram nos setores que foram encerrados ou que sofreram 

restrições de funcionamento. -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS de Facto: UM: Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito 

internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 

bem como à classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 como uma 

pandemia, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém tem vindo a adotar um conjunto de 

medidas extraordinárias e de caráter urgente, em diversas matérias; --------------------------------  

DOIS: Em complemento às medidas já tomadas, urge agora implementar medidas adicionais 

que visam a proteção de empresas, mas sobretudo de pequenos empresários em nome 

individual, de forma a proteger o emprego, os postos de trabalho, e criar condições para que 

seja assegurado, na medida do possível, o rendimento das famílias;---------------------------------  

TRÊS: Este pequeno comércio sofreu uma quebra na sua atividade, nomeadamente aqueles 

que se integram nos setores que foram encerrados ou que sofreram restrições de 

funcionamento, prevendo-se que serão especialmente afetados por esta situação excecional. ---  

QUATRO: O Município de Santiago do Cacém é dono e legítimo proprietário de 

determinados imóveis destinados a comércio, sitos na sua área de jurisdição, que se encontram 

atualmente cedidos, em regime de arrendamento comercial, a este pequeno comércio; ----------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: Trata-se de uma matéria da competência da Câmara 

Municipal, conforme dispõe a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, publicado no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DOIS: Nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que procedeu à execução do 

estado de emergência em Portugal, decretado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-

A/20202, de 18 de março. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: COVID-19 - Medidas extraordinárias - Isenção do pagamento das taxas 

devidas por utilização e ocupação da via pública e afixação de publicidade de natureza 

comercial, durante os meses de abril e maio de 2020 -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/700.20.102/10, do Gabinete de Apoio à Presidência -------  

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

PROPOSTA: Aprovar a emissão de instrução vinculativa para que as Juntas de Freguesia 

isentem o pagamento das taxas devidas por utilização e ocupação da via pública e afixação de 

publicidade de natureza comercial, durante os meses de abril e maio de 2020. --------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito 

internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 

bem como à classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 como uma 

pandemia, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém tem vindo a adotar um conjunto de 

medidas extraordinárias e de caráter urgente, em diversas matérias; --------------------------------  

DOIS: Em complemento às medidas já tomadas, urge agora implementar medidas adicionais 

que visam a proteção de empresas, mas sobretudo de pequenos empresários em nome 

individual, de forma a proteger o emprego, os postos de trabalho, e criar condições para que 

seja assegurado, na medida do possível, o rendimento das famílias;---------------------------------  

TRÊS: com efeito, este pequeno comércio sofreu uma quebra na sua atividade, 

nomeadamente aqueles que se integram nos setores que foram encerrados ou que sofreram 

restrições de funcionamento, prevendo-se que serão especialmente afetados por esta situação 

excecional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: A utilização e ocupação de espaço público e a 

afixação de publicidade de natureza comercial, são duas competências municipais, que se 

encontram, conforme dispõe o artigo 132.º n.º 2 alíneas a) e b) do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, publicado no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, delegadas em todas as juntas de freguesia do concelho, através de Acordos de 

Execução celebrados entre o Município de Santiago do Cacém e as Freguesias. ------------------  

DOIS: A Câmara Municipal, na qualidade de órgão delegante, pode emitir diretivas ou 

instruções vinculativas para o delegado sobre o modo como devem ser exercidos os poderes 

delegados, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 49.º do Código do Procedimento Administrativo. 

TRÊS: A situação excecional que o país e o mundo atravessam e que levou à Declaração do 

Estado de Emergência em Portugal, decretado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-

A/20202, de 18 de março, executado pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. ----------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Suspensão dos trabalhos da empreitada de Requalificação do Mercado 

Municipal do Cercal do Alentejo – Ratificação de Ato Administrativo ------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/11, de 15 de maio de 2019, da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: UM – Aprovar a ratificação do meu ato administrativo, praticado em 24-03-

2020, de aprovação da suspensão dos trabalhos da aludida empreitada, por um período de 21 

dias, a contar do dia 19-03-2020, e consequente prorrogação legal do prazo, passando a 

conclusão da obra a ficar prevista para 30.07.2020. ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Foi apresentado pelo empreiteiro, em 19-03-2020 um pedido de 

suspensão dos trabalhos por um período de 21 dias, da empreitada de Requalificação do 

Mercado Municipal do Cercal do Alentejo, alegando as condições de saúde pública 

relacionadas com a situação decorrente do coronavírus (Covid-19) e aos sucessivos avisos/ 

alertas do Ministério da Saúde e Proteção Civil. --------------------------------------------------------  

DOIS – De acordo com o disposto da cláusula 32º do Caderno de Encargos do respetivo 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luís do Santos, eleito pela Coligação 

Santiago do Cacém Mais foi apresentada a seguinte Declaração de Voto “Embora na 

declaração de estado de emergência não esteja prevista a obrigatoriedade de suspensão da 

actividade das empresas de construção, é a própria empresa a solicitar a suspensão, alegando 

condições de saúde pública, o que quanto a mim é uma medida sensata.” --------------------------  

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

ENTIDADE: MARCEL JOSEPH MOTTER --------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre Constituição de Compropriedade. --------------------  

LOCALIZAÇÃO: “Bicos” –União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água. ---------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2020/75 datado de 04/03/2020, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Marcel Joseph Motter. --------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Emitir parecer favorável sobre a Constituição de Compropriedade para os 

prédios denominados “Bicos”, União de freguesias de São Domingos e Vale de Água, 

inscritos na matriz predial rústica sob os artigos 9, secção Z e 3, secção Z e na matriz predial 

urbana sob o artigo 1444, descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 

911/19970522 e 912/19970522, com as áreas de 19.000 m2 e 51.000 m2, respetivamente a 

favor de Anton Bohrer e Marlene Amalie Bohrer. ------------------------------------------------------  

2. Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Através do requerimento n.º 5641 de 04/03/2020, é solicitada a 

emissão de certidão para constituição de compropriedade para os prédios denominados 

“Bicos”, União de freguesias de São Domingos e Vale de Água, inscritos na matriz predial 

rústica sob os artigos 9, secção Z e 3, secção Z e na matriz predial urbana sob o artigo 1444, 

descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 911/19970522 e 912/19970522, com 

as áreas de 19.000 m2 e 51.000 m2, respetivamente, a favor de Anton Bohrer e Marlene 

Amalie Bohrer. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. De acordo com o nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 02/9, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos mesmos. --  

3. O n.º 2 do artigo 54º do diploma suprarreferido refere que a Câmara pode emitir parecer 

desfavorável à emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou 

negócio a realizar visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente. -------  

4. Os prédios, segundo os elementos constantes no processo, pertencem atualmente a um 

titular, sendo a pretensão de escriturar o mesmo, por motivos de compra e venda, a favor de 

dois potenciais compradores, nomeadamente Anton Bohrer e Marlene Amalie Bohrer. ---------  
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5. Sem prejuízo de não haver a diminuição do n.º de compartes, não se afigura que este 

negócio vise a constituição de qualquer fracionamento físico dos prédios. -------------------------  

6. Assim, considera-se não existir violação à Lei n.º 64/2003, pelo que, propõe-se a emissão 

da certidão nos termos solicitados.  -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: SÉRGIO VENÂNCIO CAMPOS COSTA ------------------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de destaque dentro do Perímetro Urbano. --------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: “Cerrado do Espeto” – Alvalade --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2020/50 datado de 18/02/2020, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Sérgio Venâncio Campos Costa. --------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Emitir certidão de destaque urbano para o prédio situado em “Cerrado do 

Espeto” Alvalade, inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo 2238, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 1205 de 29/05/2006, com a área total de 

10.615,43 m2, da freguesia de Alvalade. -----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1. Através do requerimento n.º 56414175 de 18/02/2020, é 

apresentado um pedido de certidão de destaque sobre o prédio situado em “Cerrado do 

Espeto” Alvalade, inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo 2238, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 1205 de 29/05/2006, com a área total de 

10.615,43 m2 da freguesia de Alvalade ------------------------------------------------------------------  

2. O pedido é efetuado nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Edificação e 

Urbanização (aprovado pelo decreto lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação). 

3. As duas parcelas objeto do pedido de destaque ficarão com as seguintes áreas: ----------------  

Área total do prédio urbano (C.R.P. n.º 1205 de 29/05/2006) ………..………. 10.612,43 m2 ; 

Área da parcela a destacar (Parcela A) ………………………..………. 4.490,45 m2 (0,50 ha); 

Área da parcela remanescente (Parcela B) ……………………………. 5.624,97 m2 (0,54 ha); 

4. A parcela a destacar (A) ficará com as seguintes confrontações: -----------------------------  

Norte: Cerrado do Espeto; ----------------------------------------------------------------------------------  

Sul: Quinta dois Moinhos; ---------------------------------------------------------------------------------  

Nascente: Arruamento Público; ---------------------------------------------------------------------------  

Poente: Canal de Campilhas e Faixa de Proteção; ------------------------------------------------------  

5. A parcela remanescente (B) ficará com as seguintes confrontações: -------------------------  

Norte: Cerrado de Nossa Senhora; ------------------------------------------------------------------------  

Sul: Cerrado do Espeto; -------------------------------------------------------------------------------------  

Nascente: Arruamento Público; ---------------------------------------------------------------------------  

Poente: Canal de Campilhas e Faixa de Proteção; ------------------------------------------------------  

6. Nos termos do n.º 6 do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua legislação 

vigente não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário, novo destaque 

por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. -------------------------------------  

7. Deverá ser inscrito, no registo predial, sobre as duas parcelas resultantes do destaque, o 

ónus do não fracionamento. --------------------------------------------------------------------------------  

8. Mais se informa que a certidão emitida pela Câmara Municipal constitui documento 

bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada. -----------------------------------------  

De Direito:. Nos termos do disposto no artigo 6.º nºs 4, 6, 7 e 9 do Regime Jurídico da 

Edificação e Urbanização (aprovado pelo decreto lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo exposto e uma vez que o processo está em conformidade com a legislação em vigor, 

considera-se de propor a emissão de certidão após deliberação em reunião de Câmara. ----------  
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DELIBERAÇÃO: Retirar a proposta, para reformulação. ---------------------------------------  

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 seis, de dois mil e vinte do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  

PROPOSTA:. Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.054,92 € (quatro mil 

e cinquenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André do segundo trimestre 

de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 

DO CERCAL DO ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número sete, de dois mil e vinte do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  

PROPOSTA. Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.184,68 € (quatro mil 

cento e oitenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo. --------  

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: CIMAL (COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO LITORAL) -  

ASSUNTO: 38ª volta ao Alentejo em bicicleta -------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/900.10.002/22, informação nº5166 de 12/02/20 da 

Divisão de Cultura e Desporto -----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Revogar a deliberação da reunião de Câmara do dia 05/03/2020 referente à 

transferência de verba para a CIMAL, no valor de 4.920,00€ (quatro mil novecentos e vinte 

euros) para fazer face aos custos de organização da prova supra referida. --------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A prova foi cancelada pelo organizador Podium Events SA em virtude 

da evolução do surto de Covid-19. ------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo do artigo 165º do Código Procedimento Administrativo. ------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

IMPRENSA - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em Minuta, cada uma das deliberações constantes 

desta Ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e treze, 

de doze de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas onze horas e quarenta 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 

 

 

________________________________________________ 


