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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS ------------------------------------   

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

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 

Municipal, Albano Joaquim Mestre Pereira, Vice-Presidente, Artur Manuel Fernandes Ceia, 

Luís Filipe dos Santos, Susana Louro Caiado Correia Pádua, Mónica Fialho Pires de Aguiar, 

Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.  

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

Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, por motivos de encontrar-se 

em representação da Câmara Municipal no exterior. --------------------------------------------------  

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, às nove horas e trinta minutos.  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a Ata número ……, 

da reunião………., a qual foi aprovada, por ……… 

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

-------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA -------------------------------  

Foi liberado por unanimidade a justificação de falta, considerando justificadas as ausências do 

da Senhora Sónia Gonçalves. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia trinta e um de 

agosto de dois mil e vinte e dois eram as seguintes: ---------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 7.314.053,32€ ( sete milhões trezentos e catorze mil e 

cinquenta e três euros e trinta e dois cêntimos) --------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 318.701,37€ ( trezentos e dezoito mil, setecentos e um 

euro e trinta e sete cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Adenda aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 

na Área da Educação – Atividades de Enriquecimento Curricular ----------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/150.10.500/23, de 08/08/2022 da Divisão de Educação, Intervenção 

Social e Saúde  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Submeter à deliberação da Assembleia Municipal para aprovação das minutas 

de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências nos Agrupamentos de 

Escolas de Santo André, Cercal do Alentejo e Professor Arménio Lança.  ------------------------    

FUNDAMENTOS: De Facto: Os Agrupamentos de Escolas de Santo André, Cercal do 

Alentejo e Professor Arménio Lança, aceitam a transferência de competência para a 

promoção e dinamização das atividades de enriquecimento curricular a disponibilizar a todos 

os alunos do 1.º ciclo do ensino básico. -----------------------------------------------------------------  

De Direito: a alínea c) do art.º 39.º, art.º 40.º do Decreto Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro; 

Secção IV da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto; parecer jurídico emitido pelo gabinete 

jurídico desta Câmara Municipal, em 18/07/2022 através do documento interno n.º 

23478),donde se verifica que esta competência, à semelhança de outras anteriormente 
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delegadas, pode ser delegada no diretor do agrupamento de escolas, nos termos do n.º 1 do 

art.º 4.º, do art.º 33.º, do art.º39.º alínea c), art.º 40.º, art.º 41.º, art.º 74.º todos do DL n.º 

21/2019 de 30 de janeiro, e nos termos do n.º 1 do art.º 44.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo DL 4/2015 de 7 de janeiro.  ---------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com 3 votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do Senhor 

Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. -------------  

Duas Abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ESTAÇÃO DO COMBOIO BAR, LDA. -------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído. -----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Esplanada do Loung Park Caffé no Parque Verde Quinta do Chafariz em 

Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento nº 2022/450.10.215/53de 16/08/2022 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos para a realização de Música ao Vivo nos dias 

9,10,16,17,23,24 e 30 de setembro de 2022, entre as 20h e as 03h. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: -É competência da Câmara Municipal, 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Consolidação de mobilidade intercarreiras. -----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2020/250.20.600/25. ----------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a consolidação da mobilidade da trabalhadora Filipa Alexandra 

Ramos Barbosa da carreira e categoria de Assistente Técnico, para a carreira e categoria de 

Técnico Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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 Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ----  

Três Abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do 

Cacém, Mais.. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Protocolo de Colaboração –Programa FORMAÇÃO + PRÓXIMA –Escola 

de Hotelaria e Turismo de Setúbal –Turismo de Portugal. ---------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º2022/900.20.604/461 –Divisão de Desenvolvimento Económico 

e Turismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a proposta de protocolo de colaboração com o Turismo de Portugal, 

através da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, no âmbito do Programa Formação + 

Próxima, inserido na medida P4.2 -Conhecimentos e Qualificações, do Pilar 4 do Plano 

“Reativar o Turismo | Construir o Futuro. --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Assinatura do protocolo como Turismo de Portugal no âmbito 

do Programa Formação + Próxima, que prevê a capacitação massiva dos colaboradores do 

setor do turismo e desenvolvimento de um programa de formação que seja mais próximo das 

pessoas e das necessidades dos territórios. As responsabilidades do município serão de 

colaboração, divulgação, identificação de stakeholders e de criação de espaços e 

equipamentos para formação. -----------------------------------------------------------------------------   

De Direito: Em conformidade com a alínea t) e u) do nº 1 do art.º33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovada pela Lei 75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência do Campo de Futebol Municipal de Alvalade-Adenda ao Contrato 

de Comodato. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade. ----------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2022/150.10.500/40, de 12/08/2022, do Serviço de Aprovisionamento e 

Património, da Divisão de Administração e Geral e Financeira. -------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 23 do corrente mês de agosto, através do qual foi 

aprovada a realização de uma Adenda ao contrato de Comodato celebrado em 23 de março de 

2016, com o Futebol Clube Alvaladense, referente à cedência do campo de futebol de 

Alvalade, e relativa à alteração do prazo de cedência constante na Cláusula Sexta do referido 

contrato, de 15 para 30 anos, passando a mesma a ter a seguinte redação: -------------------------  

“Cláusula Sexta -O presente contrato é celebrado pelo prazo de trinta anos, renovável 

automaticamente por períodos de cinco anos, se nenhuma das partes o tiver denunciado por 

escrito com a antecedência mínima de 90 dias”. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- De acordo com o solicitado pelo clube, por forma a poder 

apresentar candidatura a financiamento para substituição das luminárias do campo de futebol, 

cujo prazo de cedência tem que ser no mínimo de 20 anos; ------------------------------------------  

DOIS- Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------  

TRÊS–Para efeitos do disposto no nº 3 do artº 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ANA ISABEL TAVARES COUTO --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Alargamento do horário do Licenciamento Especial de Ruído. -----------------  

LOCALIZAÇÃO: Restaurante “Gentileza à Mesa” em Vila Nova de Santo André -------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento n.º 2022/450.10.215/48 de 13/07/2022 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE:  Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha.----------------  
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PROPOSTA: Aprovar o alargamento do horário do Licenciamento Especial de Ruído para 

musica ao vivo no restaurante “Gentileza à mesa” em Vila Nova de Santo André nos dias 03 e 

09 de setembro de 2022 até às 24h. O Licenciamento já foi aprovado para os mesmos dias até 

às 22h em reunião de câmara de 18 de agosto de 2022. -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:- A D. Ana Isabel Couto, proprietária do restaurante “Gentileza à Mesa”, 

solicitou por mail o alargamento do horário do licenciamento especial de ruido até às 24h nos 

dias 03 e 09 de setembro por no dia 03 ser o aniversário do restaurante e no dia 09 ser a 

Comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. --------------------------------------------  

-É competência da Câmara Municipal, 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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Aquisição de prédio para ampliação da área de acolhimento empresarial de 

Santiago do Cacém – Retificação da minuta de escritura de Compra e Venda. -------------   

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

REFERÊNCIA: 2022/300.10.003/15, de 06/04/2022 do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a retificação à minuta da escritura de Compra e Venda a 

celebrar com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, C.R.L., relativa à aquisição 

do prédio misto com a área de 93 189,00 m2, inscrito na matriz cadastral sob parte do Artigo 

102º da Seção L, e a parte urbana com a área de 86,00 m2, sob o art.º 759º da freguesia de 

Santiago do Cacém (Extinta) atual Artigo: 1036º, ambos da União de Freguesias de Santiago 

do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Santiago do Cacém sob o nº 103/19850305, destinado à ampliação da área de 

acolhimento empresarial de Santiago do Cacém, aprovada por deliberação de 23 de junho de 

2022.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar a nova Minuta da Escritura de Compra e Venda a celebrar com a Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, C.R.L., conforme documento que se apresenta em 

anexo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o previsto no artº 174º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro. ----------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. 

Duas Abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Solicitação de convocação de Sessão Extraordinária da Assembleia 

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/150.10.700/1 do Gabinete de Apoio à Presidência ---------  

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

TOMAR CONHECIMENTO: Solicitar à Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal a 

convocação de Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal para deliberar sobre alguns 

assuntos urgentes, designadamente: ---------------------------------------------------------------------   
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM- Adenda aos Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências na Área da Educação –Atividades de 

Enriquecimento Curricular. -------------------------------------------------------------------------------  

PETRIN –PETRÓLEOS E INVESTIMENTO, S.A. –Autorização para utilização não 

agrícola de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) para a implementação de 

posto de abastecimento de combustíveis líquidos com edifício integrado, por ser um projeto 

de relevante interesse público. ----------------------------------------------------------------------------  

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM-Desafetação de terreno do Domínio Público no 

Bairro das Flores em Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: A Assembleia Municipal reúne em sessão extraordinária, por iniciativa 

do seu presidente após requerimento do presidente da Câmara Municipal, em cumprimento de 

deliberação desta, conforme dispõe a alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º do Regime Jurídico das 

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

FORMA: Tomado Conhecimento -----------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Lote nº 3, sito no Loteamento Municipal para Atividades de Lazer, em Vila 

Nova de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André. ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2022/300.50.200/18, de 10/08, do Serviço de Aprovisionamento e 

Património, da Divisão de Administração e Geral e Financeira. -------------------------------------  

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

PROPOSTA: Que seja retificada a minuta do Contrato Promessa para a Constituição do 

Direito de Superfície, constante do documento anexo à deliberação de 18/08/2022, tomada 

sobre o documento interno nº 26072, de 11 de agosto, na qual foi aprovada a atribuição do 

lote em assunto, à sociedade comercial GROW IT MODULAR, LDA., nos seguintes termos: -  

UM- No nº 3 da Cláusula Primeira onde se diz:“3. O lote a ceder em direito de superfície e 

não se encontra ainda dotado do todas as infraestruturas urbanísticas, nem é possível ao 

Município, prever nesta data, qual o horizonte temporal para a realização das mesmas” 

passe a constar:“3. O lote a ceder em direito de superfície não se encontra ainda dotado de 

todas as infraestruturas urbanísticas, encontrando-se as mesmas a serem já executadas, 

sendo a previsão para a sua conclusão o mês de maio de 2023”; -----------------------------------  

DOIS- No nº 2 da Cláusula Quarta onde se diz: “O remanescente do preço, será pago em 65 

prestações anuais”, passe a constar: “O remanescente do preço, será pago em 45 prestações 

anuais”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS–Aprovara nova minuta de contrato-promessa, conforme documento em anexo. ---------  

FUNDAMENTOS: UM- De acordo com o artigo 174º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro; -----------------------------  

DOIS- Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASS. CULTURAL, RECREATIVA E RELIGIOSA DE SANTO ANDRÉ 

ALDEIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Baile–Autorização de Licença Especial de Ruído e Isenção de Taxas de 

Licenciamento Especial de Ruído e de Recinto de Diversão Provisória. -----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Salão de Festas da Associação em Aldeia de Santo André -------------------  
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REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento nº 2022/450.10.215/50 de 02/08/2022 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento Especial de Ruído, bem como apoiar a realização do 

Baile, promovido pela Associação a realizar no dia 17 de setembro de 2022, através da 

isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento Especial de ruído no valor de 

15.22€ e de Diversão Provisória no valor de 13.09€. --------------------------------------------------  

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

Ruído ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Especial de Ruído, aprovado pelo decreto-

leinº9/2007 de 17/01 ---------------------------------------------------------------------------------------  

É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 2 

do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------------------------  

A Associação tem vindo a desenvolver iniciativas em prol da comunidade e do seu bem-estar.  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE ----------------------  

ASSUNTO: “Alvalade Medieval” – Licenciamento Especial de Ruído e Isenção de Taxas 

LOCALIZAÇÃO: Em várias Ruas de Alvalade. -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. Licenciamento Especial de Ruido nº 2022/450.10.215/27 de 

03/06/2022da DAGF/SAG/Taxas e Licenças com despacho certificado da Vereadora Sónia de 

23/08/2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar os Licenciamentos solicitados pela requerente, para a realização da 

Feira “Alvalade Medieval” nos dias 16,17 e 18 de setembro de 2022 das 12h as 05h, bem 

como apoiar a realização dos mesmos, através da isenção do pagamento das taxas relativas ao 

Licenciamento Especial de Ruído no valor de 32,26€. ------------------------------------------------  

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

Ruído ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo decreto-lei 

nº9/2007 de 178/01 e respetivas alterações. ------------------------------------------------------------  

DOIS- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de taxas. -------------------------------------------------  

TRÊS-A Associação Cultural Amigos de Alvalade é uma Associação que pretende fomentar 

a cooperação entre a comunidade onde está inserida e a comunidade exterior, fomentando a 

multiplicidade de representações e expressões artísticas e contribuir para uma cultura de 

intervenção na vida da comunidade da freguesia de Alvalade. --------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

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

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído. -----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Dr. Álvaro Cunhal, Chaparral –Cercal do Alentejo ----------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento nº 2022/450.10.215/54de 23/08/2022 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças com despacho certificado da Vereadora Sónia de 23/08/2022. -  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar o licenciamento para a realização de Bailes nos dias 09, 10 e 11 de 

setembro de 2022, das 21h às 04h, solicitado pela Associação Humanitária de Bombeiros do 

Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: -É competência da Câmara Municipal, 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 CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE – ALVALADE 

MEDIEVAL -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Alvalade  ----------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/850.10.003.01/4 de 27/04/2022 da Divisão de 

Cultura e Desporto.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves  -----------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 10.000,00€ (dez mil euros) 

para a Associação Cultural Amigos de Alvalade destinada a apoiar a realização da iniciativa 

Alvalade Medieval.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- A iniciativa Alvalade Medieval reveste-se de elevada importância 

para o município e particularmente para a freguesia de Alvalade pelo interesse e 

envolvimento da comunidade e pela divulgação/promoção do Município. ------------------------   

DOIS- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ofertas de publicações às Bibliotecas Municipais nos meses de abril, maio e 

junho de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/300.10.004/15 de 08/04/2022 da Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. -----------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às Bibliotecas Municipais 

descritas em relação anexa. -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo n.º 33, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e compete à Câmara 

Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário. -------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2022/2023 – Auxílios Económicos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

– Material Escolar, Refeições Escolares e Visitas de Estudo (1º Ciclo)  ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/650.10.100/1371, de 25/08/2022, da Divisão de 

Educação, Intervenção Social e Saúde ------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: UM –Aprovar as candidaturas das crianças e dos (as) alunos (as) constantes na 

Tabela Auxílios, atribuir escalão A e B e respetivas comparticipações (refeições escolares, 

material escolar e visitas de estudo 1º Ciclo), uma vez que reúnem as condições e os 

princípios enunciados na informação nº 14835, de 05/05/2022 e que, foram objeto de 

deliberação de Câmara, de 26/05/2022 (Proposta de Agenda nº 15535, de 10/05/2022). --------   
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DOIS–Transferir a verba de Material Escolar para as papelarias dos Agrupamentos de 

Escolas de: Cercal do Alentejo –87,50€; Prof. Arménio Lança –50,00€; Santiago do Cacém –

262,50€ e Santo André 287,50€, no valor total de 687,50€. ------------------------------------------  

TRÊS -Transferir a verba de Visitas de Estudo para os Agrupamentos de Escolas de: Cercal 

do Alentejo–40,00€; Prof. Arménio Lança –20,00€; Santiago do Cacém –160,00€ e Santo 

André 190,00€, no valor total de 410,00€. --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia 

de acesso a todas as crianças e jovens à Educação e Ensino. -----------------------------------------  

DOIS– Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara, de 26/05/2022 (Proposta de 

Agenda nº 15535, de 10/05/2022).  ----------------------------------------------------------------------  

Alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, de 12 de set; ----------------------------------------  

-Alínea b), do nº 2 do artigo 11º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto; ------------------------------  

-nº 1 e nº 2, do artigo 33º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro; --------------------------  

-nº 1, nº 2 e nº 5 do art.º 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1, alínea a) e b) do art.º 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação das medidas de ação 

social escolar, alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, reificado pela 

Declaração de Retificação nº 451/2017, de 11 de julho, com as alterações efetuadas através do 

Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho. ----------------------------------------------------------------  

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: “Pela Senhora Vereadora Susana Pádua, eleita do PS foi 

apresentada a seguinte Declaração de Voto: “Considero que esta situação também deveria 

ser extensiva ao Pré-Escolar”. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Transporte de refeições escolares 2022/2023 -Definição do preço ao 

quilómetro: transferência de verba para as Juntas de Freguesias de Cercal do Alentejo, 

Junta de Freguesia de Ermidas-Sado e Junta de Freguesia de Santo André. ----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/150.20.101/40 de 18/08/2022, da DEASS. -------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Transferência de verba para a Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo, 

Ermidas-Sado e Santo André, destinada à utilização de veículo ligeiro (0,69 € + IVA por km) 

para assegurar o transporte das refeições escolares a efetuar no ano letivo de 2022/2023. ------  

FUNDAMENTOS: De Facto –À semelhança de anos letivos transatos, as Juntas de 

Freguesia de Cercal do Alentejo, Ermidas-Sado e Santo André deliberaram assegurar o 

transporte de refeições escolares no ano letivo de 2022/2023, entre, respetivamente, o 

Refeitório Escolar do Jardim de Infância de Cercal do Alentejo e a Escola Básica nº 2da 

mesma localidade, o Refeitório Escolar da Escola Básica Prof. Arménio Lança e a Escola 

Básica e Jardim de Infância de Ermidas-Sado, e o Refeitório Escolar da EB nº 3 de Santo 

André e a EB de Deixa-o-Resto. O valor proposto para a utilização de veículos ligeiros (0,69 

€ + IVA por km) prevê uma atualização do preço praticado no ano letivo 2021/2022, a saber 

0,56 € por km (s/IVA). Este último valor é praticado, no mínimo desde o ano letivo de 

2006/2007, segundo consta na proposta datada de 03/04/2008, com referência 

083/DEASS/SASETEGE/08. A previsão de despesa (sem IVA) para este serviço no ano 

letivo de 2022/2023 é de 249,78€ para a Freguesia de Cercal do Alentejo, 3.995,93€ para a 

Freguesia de Ermidas-Sado e 3.160,20€ para a Freguesia de Santo André.  -----------------------  

De Direito –alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro na 

atual redação, número 3 do artigo 35º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro e ponto 
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2.1., Artigo 1º -Preço, CAPÍTULO III -Utilização do Equipamento Municipal, da Tabela de 

preços de prestação de serviços, aprovada em Reunião de Câmara a2019/03/21.  ----------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Preço da refeição escolar 2022/2023. --------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/150.20.101/41 de 18/08/2022, da DEASS. -------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Manutenção, para o ano letivo de 2022/2023, do preço da refeição escolar para 

as crianças dos estabelecimentos de educação pré-escolar e aos alunos dos ensinos básico e 

secundário no valor unitário de 1,46 €. ------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto –O preço das refeições fornecidas em refeitórios escolares, a 

saber 1,46€, mantém-se inalterado desde o ano letivo 2015/2016, altura em que foi publicado 

o Despacho nº 8452-A/2015 de 31 de julho, cujas modificações até à data não incidiram sobre 

o preço das refeições escolares. --------------------------------------------------------------------------  

De Direito -alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro na 

atual redação, Anexo I do Despacho nº 8452-A/2015 de 31 de julho e número 1 e 5 do artigo 

35º do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro. ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Refeitórios Escolares geridos pelas Associações de Pais das Escolas Básicas 

nº 2 e nº 4 de Santo André -Transferência de verba para funcionamento 2022/2023. ------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/150.20.101/39 de 18/08/2022, da DEASS -------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves ----------------------------------------- . 

PROPOSTA: Transferência de verbas para a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB nº 2 de Santo André e EB nº 4 de Santo André, destinada a apoiar o seu 

funcionamento, na vertente Recursos Humanos, dos respetivos refeitórios, para o ano letivo 

2022/2023, no valor de 43 243,04 €cada, a transferir mensalmente para cada uma das 

associações. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto -Os refeitórios escolares das EB n.º 2 e EB n.º 4 de Santo 

André, geridos pelas respetivas Associações de Pais prestam o serviço de fornecimento de 

refeições escolares aos respetivos alunos pelo que, e de acordo com os respetivos protocolos 

estabelecidos, o Município obriga-se a compensar a segunda pelo custo das refeições 

fornecidas aos alunos da escola, bem como pelas despesas com pessoal afeto ao 

funcionamento do refeitório. ------------------------------------------------------------------------------  

De Direito -alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro na 

atual redação, e número 1 do artigo 35º do Decreto-Lei nº 21/2019 de 30 de janeiro e 

deliberação de Câmara de 24/11/2005 -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DESANTIAGO DO CACÉM -------------------------  

ASSUNTO: Alteração das normas de participação – Feira do Monte 2022. ------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém  -----------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2022/900.10.503/8 de 07 de janeiro de 2022 da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo. ---------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador, Albano Pereira. ---------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar horário de encerramento dos terrados no dia 3 (sábado), contante no 

numero 6 (Horários do Evento), de 04h00 para às 05h00. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Manter o intuito de melhoria que gradualmente se tem 

introduzido, considerado o propósito de empreender uma dinamização sistemática ao evento. -  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. 

Três Abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do 

Cacém Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 oitenta e nove, de dois mil e vinte e dois do Serviço 

Municipal de Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------   

APRESENTANTE: Senhor Vereador, Albano Pereira. ---------------------------------------------   

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.940,76 € (quatro mil, 

novecentos e quarenta euros e setenta e seis cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo - 4º 

trimestre de 2022.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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: PETRIN – PETRÓLEOS E INVESTIMENTO, S.A.----------------------------- 

ASSUNTO: Autorização para utilização não agrícola de áreas integradas na Reserva 

Agrícola Nacional (RAN) para a implementação de posto de abastecimento de 

combustíveis líquidos com edifício integrado, por ser um projeto de relevante interesse 

público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Estrada Regional 261 Km 79+320, Mimosa-Alvalade------------------------ 

REFERÊNCIA: Processo 01/2021/127 de 19.08.2021 da Divisão do Ordenamento e Gestão 

Urbanística---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Mónica Aguiar -------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a proposta de submissão à Assembleia Municipal do pedido de 

autorização para utilização não agrícola de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional 

(RAN) para a implementação de posto de abastecimento de combustíveis líquidos com 

edifício integrado, para efeitos de instrução do processo de Ação de Relevante Interesse 

Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
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FUNDAMENTOS: UM- Requerimento n.º 18762, de 15.06.2022, onde o requerente 

apresenta exposição jurídica; -----------------------------------------------------------------------------

- 

DOIS: De acordo com o n.º 1, do artigo 25.º do Regime Jurídico da Reserva Agrícola 

Nacional (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, na sua redação vigente), que refere que 

nas áreas de RAN podem ser realizadas ações de relevante interesse público, que sejam 

reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo competente pela área 

de matéria, desde que não possam realizar-se de forma adequada em áreas não integradas na 

RAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Em conformidade com a alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, na sua atual redação; ---------------------------------------------------------------

-- 

QUATRO: O prédio onde se localiza a pretensão está pontualmente condicionado pela RAN, 

no entanto, considerando que essa zona do terreno corresponde à faixa de proteção da EN 

261, nunca foi para fins agrícolas, pois não se enquadra nos objetivos da RAN e foi ocupada 
durante vários anos para estaleiro da empresa Infraestruturas de Portugal, com grande parte do 

terreno impermeabilizado com o acesso ao antigo estaleiro, só é viável a sua concretização com a 

ocupação de solos RAN; ---------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO: Este projeto vem dignificar aquele espaço que serviu durante anos de estaleiro das 

Infraestruturas de Portugal, vem criar novos postos de trabalho para a região e ajudar ao 

crescimento económico-social da região; --------------------------------------------------------------------  

SEIS: O projeto cumpre com os instrumentos de gestão territorial em vigor e quaisquer outras 

normas legais e regulamentares relativas ao aspeto exterior e a inserção urbana e paisagística da 

edificação, bem como o uso proposto; -----------------------------------------------------------------------  

SETE: Neste momento, o processo apenas aguarda o parecer positivo por parte da RAN. ----------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU.---- 

Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do 

Cacém Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO: “Pelo Senhor Vereador Artur Ceia foi apresentada a 

seguinte Declaração de Voto dos eleitos do PS: “Na apresentação da proposta por parte do 

Senhor Presidente da CM, fomos informados que a viabilização do projecto de investimento 

só poderia ser alcançada desde que uma pequena parcela de terreno afecta ao mesmo e 

integrada em RAN, fosse desta desafecta e, por isso, era imprescindível considerar o referido 

projecto como de relevante interesse público.---------------------------------------------------------- 

Segundo o senhor Presidente, ainda que essa parcela manifesta e actualmente já não devesse 

estar afecta à Reserva Agrícola Nacional (RAN) até porque anteriormente tinha pertencido a 

um estaleiro da ex-Junta Autónoma das Estradas, o certo é que a entidade gestora da RAN não 

quis fazê-lo sugerindo a utilização do mecanismo que agora se apresenta.------------------------- 

Os vereadores do PS, embora compreendendo os argumentos apresentados e até o interesse do 

projecto suportado por um dos principais grupos económicos do concelho que muito já 

investiu na região, considera que em primeiro lugar deveria ser a entidade gestora da RAN a 

suprir a situação e não remeter para a autarquia a utilização de um mecanismo para contornar 

uma decisão administrativa que devia caber àquela. -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Por outro lado, como já temos vindo a referir, a existência de um Regulamento camarário que 

enquadrasse os termos e a forma de atribuição de “projecto de relevante interesse público” 

seria o modo mais apropriado de enquadrar este e outros projectos.--------------------------------

- 

Por tudo o que fica dito, os vereadores do PS abstêm-se na votação da presente proposta”---- 
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Durante a reunião a respetiva Secretária substituta da reunião elaborou a presente Minuta de 

cada uma das deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a 

Minuta sido lida em voz alta e imediatamente a seguir aprovada, por unanimidade nos termos 

e para os efeitos do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, Maria Helena 

Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e 

Financeira e pelo Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal. -------  

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

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

reunião pelas onze horas e vinte minutos. --------------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


