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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TREZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS  --------------------------------  

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

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, compareceram o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Albano Joaquim 

Mestre Pereira, Artur Manuel Fernandes Ceia, Luís Filipe dos Santos, Sónia Regina Sobral 

Gonçalves, 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 do Senhor Presidente Álvaro Beijinha. -------------------------------------  

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

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

declarada aberta pelo Senhor Vice- Presidente da Câmara Municipal, às nove horas e trinta 

minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

onze, da reunião do dia catorze de abril do corrente ano, a qual foi aprovada, por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal Álvaro dos Santos Beijinha. -------------------------------------------------------  

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia doze de outubro de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 7.277.049,90€ (sete milhões, duzentos e setenta e sete 

mil e quarenta e nove euros e noventa cêntimos). -----------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 269.895,90€ (duzentos e sessenta e nove mil, 

oitocentos e noventa e cinco euros e noventa cêntimos). ---------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: ANA CRISTINA ASCENSO DA SILVA -------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitados nas faturas n.º 016/88.003/2022 e 016/100.829/2022, nos valores de 

301,42€ e 252,56€, referente ao consumidor n.º 4607 ----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Calisto, Lote 49, Santiago do Cacém. ------------------------   

REFERÊNCIA: Processo número 2022/350.30.001/157, de vinte e dois de agosto da Divisão 

Geral de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  -------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice- Presidente, Albano Pereira -------------------------------------   

PROPOSTA: UM-Autorizar a redução da fatura nº 016/88.003/2022, sendo 17,03€, na tarifa 

variável de Resíduos Urbanos, a redução de 59,93€, na tarifa de águas residuais e a redução 

de 65,92€, na tarifa variável de água, acrescido de IVA.  --------------------------------------------  

DOIS -Autorizar a redução da fatura nº 016/100.829/2022 de 44,05€, na tarifa variável de 

Resíduos Urbanos, a redução de 12,34€, na tarifa de águas residuais e a redução de 48,48€, na 

tarifa variável de água, acrescido de IVA.  -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos 

urbanos e águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte 

da água perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. Assim sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 
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utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. --  

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

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

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

ENTIDADE: RUI MIGUEL GUERREIRO COSTA ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitados nas faturas n.º 016/80.137/2021, no valor de 665,36€, referente ao 

consumidor n.º 992992.  ---------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro Pereira Varela, nº 4, freguesia de Santiago do Cacém.  --------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/300.10.002/814, de vinte e três de agosto da Divisão 

Geral de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento. --------------   

APRESENTANTE:. Senhor Vice- Presidente, Albano Pereira -------------------------------------   

PROPOSTA: UM -Autorizar a redução de 55,74€, na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 

redução de 190,76€, na tarifa de águas residuais a redução de 187,94€, na tarifa variável de 

água, acrescido de IVA.  ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos 

urbanos e águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte 

da água perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. Assim sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. --  

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

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

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

ENTIDADE: UNIÃO SPORT CLUB -----------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: XVII Torneio Amizade –António Santos ---------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/850.10.600/100 de 23/9/2022 do Serviço Municipal de Desporto. ------  

APRESENTANTE: Senhor Vice- Presidente, Albano Pereira -------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 735,00 € (Setecentos e trinta e 

cinco euros) para o União Sport Club como apoio na organização do jantar convívio com os 

atletas participantes. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- Os apoios concedidos pelo Município para a realização de 

iniciativas desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade 

física e desportiva junto da população. ------------------------------------------------------------------  

DOIS-. Ao abrigo da alínea u) do n. º1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba – Futebol Clube Ermidense -------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas Aldeia ---------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/850.10.003.01/12 de 26/09/2022 da Divisão de 

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

APRESENTANTE: Senhor Vice- Presidente, Albano Pereira -------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1000,00€ (mil euros) para o 

Futebol Clube Ermidense destinada a apoiar as obras de melhoramento na sede da associação. 
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FUNDAMENTOS: UM –O Futebol Clube Ermidense, associação cuja principal atividade é 

desportiva, tem vindo ao longo dos anos a afirmar-se também como promotora de eventos 

culturais para a comunidade onde está inserida. -------------------------------------------------------  

DOIS-Para a realização das suas atividades desportivas e culturais, foram efetuadas obras na 

sede cujo investimento em materiais de construção foi de 21.807,00€ + iva. ----------------------  

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

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

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

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

ENTIDADE: HIDDEN PARADISE ALENTEJANO, UNIPESSOAL, LDA  ----------------  

ASSUNTO: Pedido de Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitados nas faturas n.º 016/78.336/2022 no valor de 425,78€ 

016/103.972/2022, nos valores de 372,99€, referente ao consumidor n.º 997958. -------------  

LOCALIZAÇÃO: Geralda, Cercal do Alentejo.  -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/350.30.001/162, de um de setembro da Divisão 

Geral de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  -------------  

APRESENTANTE:. Senhor Vice- Presidente, Albano Pereira -------------------------------------   

PROPOSTA: UM-Autorizar a redução da fatura nº 016/78.336/2022, sendo 26,68€, na tarifa 

variável de Resíduos Urbanos e a redução de 91,10€, na tarifa variável de água, acrescido de 

IVA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS -Autorizar a redução da fatura nº 016/103.972/2022 de 24,88€, na tarifa variável de 

Resíduos Urbanos e a redução de 87,23€, na tarifa variável de água, acrescido de IVA.  --------  

FUNDAMENTOS: UM. Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos 

urbanos e águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte 

da água perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. Assim sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: JOÃO ANDRÉ DOS SANTOS SANTANA NASCIMENTO PERIQUITO -  

ASSUNTO: Pedido de Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitados nas faturas n.º 001/5881/2021 no valor de 783,12€, referente ao 

consumidor n.º 994623.   ---------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Quinta das Hortas, Santiago do Cacém.  ----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2021/350.30.511/11, de dez de fevereiro da Divisão Geral 

de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  ---------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente, Albano Pereira --------------------------------------   

PROPOSTA: UM-Autorizar a redução da fatura nº 001/5881/2021, sendo 65,59€, na tarifa 

variável de Resíduos Urbanos e a redução de 228,29€, na tarifa variável de água, acrescido de 

IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

FUNDAMENTOS: UM. Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos 

urbanos e águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte 

da água perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. Assim sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. --  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Empreitada de requalificação do espaço público do Bairro dos Serrotes –

Alteração de compromissos plurianuais. -------------------------------------------------------------   

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

REFERÊNCIA: Processo com a referência número 2022/300.10.001/3, do Serviço de 

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

APRESENTANTE. Senhor Vice- Presidente, Albano Pereira  -------------------------------------   

PROPOSTA: UM - Solicitar à Assembleia Municipal autorização para alteração da assunção 

de compromissos plurianuais no âmbito do contrato relativo à execução da empreitada de 

requalificação do espaço público do Bairro dos Serrotes, em Vila Nova de Santo André, para 

efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 

de fevereiro, na redação vigente. -------------------------------------------------------------------------   

DOIS - A previsão atual da repartição de encargos é a seguinte:  -----------------------------------  

-Ano de 2022: 128761,78€ (IVA incluído à taxa legal em vigor),  ----------------------------------  

-Ano de 2023: 1378305,27€ (IVA incluído à taxa legal em vigor),  --------------------------------  

-Ano de 2024: 282039,50€ (IVA incluído à taxa legal em vigor),  ----------------------------------  

Total –1789106,55 € (IVA incluído à taxa legal em vigor). ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: A) - De acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  ---  

B) - Para efeitos de cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, na redação vigente;  -------------------------------------------------------  

C) –Tendo em consideração a necessidade de reprogramação temporal dos trabalhos que 

constituem a empreitada. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Vice-Presidente Albano Pereira, 

da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da 

CDU e do Senhor Vereador Luis dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. --  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------   

ASSUNTO: Cedência de uma parcela de terreno destinada a Centro de Recolha Oficial 

Intermunicipal para Animais de Companhia do Alentejo Litoral (Canídeos e Gatídeos). -   

LOCALIZAÇÃO: Herdade do Pinhal do Concelho, em Santiago do Cacém. --------------------    

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.200/30, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente, Albano Pereira. -------------------------------------  

PROPOSTA: UM -Aprovar a cedência em regime de Direito de Superfície, pelo prazo de 70 

anos, de uma parcela de terreno com a área de 15.142,00 m2, a desanexar do prédio rústico 

inscrito na matriz sob o artigo 88º da Secção “J”, da União de Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, e inscrito na CRP sob a ficha nº 

122/19850403, à CIMAL –Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, destinado à 

construção de um Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia no Alentejo Litoral. --  

DOIS –Que a cedência seja efetuada a título gratuito, por se destinar à construção de um 

equipamento de interesse público. -----------------------------------------------------------------------  

TRÊS -Aprovar as condições de cedência da referida parcela de terreno, conforme 

documento em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------  
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QUADRO –Que para efeitos de escritura seja atribuída à referida parcela o valor de 

15.142,00€ (quinze mil cento e quarenta e dois euros). -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Tendo em consideração o Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências a celebrar com a CIMAL –Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Litoral. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois -De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL ---------  

ASSUNTO: Programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos - 

Comparticipação do Município de Santiago do Cacém – 2022   ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/150.10.702/33 do Gabinete de Apoio à Presidência -------  

APRESENTANTE:. Senhor Vice- Presidente, Albano Pereira -------------------------------------   

PROPOSTA: Aprovar a transferência para a CIMAL do valor de 13.416,34€ (treze mil, 

quatrocentos e dezasseis euros e trinta e quatro cêntimos), correspondente à comparticipação 

do Município de Santiago do Cacém do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos 

Transportes Públicos – Ano de 2022. --------------------------------------------------------------------   

FUNDAMENTOS: DE FACTO: O PART é um Programa de financiamento das autoridades 

de transporte para o desenvolvimento de ações que promovam a redução tarifária nos sistemas 

de transporte público coletivo, bem como o aumento da oferta de serviço e a expansão da 

rede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com a deliberação do Conselho Intermunicipal, na sua reunião de 18-12- 2019, e 

do despacho do Presidente do Conselho Intermunicipal de 28-09-2022, corresponde ao 

Município de Santiago do Cacém a comparticipação de 13 416,34 €, conforme documento 

com o registo de Entrada E- 30198 de 28/09/2022. ----------------------------------------------------  

DE DIREITO: Nos termos do Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, o acesso ao 

financiamento deste Programa está sujeito a uma comparticipação mínima dos municípios que 

integram as Comunidades Intermunicipais. Em 2022, essa comparticipação é 20 % da verba 

transferida pelo Estado. A dotação do Orçamento do Estado de 2022 atribuída à CIMAL é de 

275 036,00 €, pelo que a contribuição mínima dos municípios é no montante de 55 007,20 €.  

 De acordo com o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município 

de Santiago do Cacém na Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), no 

âmbito do Regime Jurídico de Serviço Público de Transporte de Passageiros. --------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aquisição de uma viatura de recolha de R. S. U. e de uma varredora – 

Alteração de compromissos plurianuais.   -----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo com a referência número 2022/300.10.005/374, do Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente, Albano Pereira --------------------------------------  

PROPOSTA: UM - Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para a 

reprogramação dos compromissos plurianuais relativos aos contratos a celebrar para aquisição 

de uma viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos, e de uma varredora, para efeitos do 
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cumprimento do disposto no na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na redação vigente.  ----------------------------------------------------------------------------  

DOIS - A previsão atual para a assunção de encargos é a seguinte:  --------------------------------  

-Ano de 2023: Viatura de recolha de R. S. U. -230000,00 € (IVA incluído), ----------------------  

-Ano de 2023: Varredora -130 500,00 € (IVA incluído).  --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: A) - De acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  ---  

B) - Para efeitos de cumprimento das disposições conjugadas do artº 22º do Decreto-Lei nº 

197/99, de 8 de junho, na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

e no artº 12º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho, nas redações vigentes;  ----------------  

C) – Tendo em consideração a necessidade de reprogramação das aquisições em assunto, em 

virtude da alteração dos custos previstos para o efeito. -----------------------------------------------  

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

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

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Vice- Presidente, Albano Pereira -------------------------------------  

PROPOSTA: Solicitar à Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal a convocação de Sessão 

Extraordinária da Assembleia Municipal para deliberar sobre alguns assuntos urgentes, 

designadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -Abertura de procedimento 

concursal para cargo de direção intermédia de 3.º grau –Serviço de Intervenção Social e 

Saúde; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -Abertura de procedimento 

concursal para cargo de direção intermédia de 3.º grau –Serviço de Manutenção de Edifícios e 

Equipamentos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DOCACÉM -Abertura de procedimento 

concursal para cargo de direção intermédia de 2.º grau –Divisão de Sistemas de Informação e 

Qualidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

CÂMARAMUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -Abertura de procedimento 

concursal para cargo de direção intermédia de 2.º grau –Divisão de Educação, Intervenção 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -Abertura de procedimento 

concursal para cargo de direção intermédia de 3.º grau –Serviço Jurídico de Urbanismo e 

Fiscalização; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM - Empreitada de requalificação do espaço 

público do Bairro dos Serrotes –Alteração de compromissos plurianuais. -------------------------  

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -Aquisição de uma viatura de recolha de 

R.S.U. e de uma varredora – Alteração de compromissos plurianuais. -----------------------------    

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 nº 1 do artigo 28,-º do Regime Jurídico das 

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

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

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

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

ASSUNTO: Aquisição de parcela de terreno destinada à construção de nova ETAR e 

constituição de Servidão de passagem. ---------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Outeiro do Lobo, em Abela. ------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/300.10.003/41, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente, Albano Pereira --------------------------------------  

PROPOSTA: UM –Adquirir ao Sr. Feliz Miguel da Costa Reis Madeira Camacho, uma 

parcela de terreno com a área de 728,40 m2, destinada à Nova ETAR e caminho de acesso, 

sita no Outeiro do Lobo, em Abela, a desanexar do prédio rústico inscrito sob o Artigo: 

58ºdaSecção E, e descrito da CRP sob a ficha nº 908/20100628, da freguesia da Abela, pelo 

montante de 3.000,00€ (três mil euros). -----------------------------------------------------------------  

DOIS–Aprovar a constituição da Servidão de passagem do Emissário e Exutor, numa área de 

1.150,43 m2, no referido prédio, e que lhe seja atribuída a indeminização de 2.000,00€ (dois 

mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Tendo em conta a necessidade da construção da nova ETAR e da 

regularização da situação já existente do Emissário e do Exutor. -----------------------------------  

DOIS -Ao abrigo do previsto na alínea g) do nº 1 do artº 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------  

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

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

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

ENTIDADE:  CÂMARA MUNICIPALDE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Apresentação de proposta de prestação de serviços analíticos ao Cliente 

Externo PORCSADO S.A. (Sopesa -Sociedade Pecuária de Santiago, Lda.)  ----------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/300.10.005/362 de 28/09/2022da DCL –Laboratório Municipal --------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente, Albano Pereira --------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovação de uma proposta de serviços analíticos com parâmetros físico-

químicos constantes das Propostas de Orçamento Nº 1000995 datada de 04/10/2022 (anexo 1) 

ao Cliente Externo PORCSADO (Sopesa –Sociedade Pecuária de Santiago, Lda., com o NIF: 

500273685) –Azinheirinha –S. Bartolomeu, no valor global de quinhentos e quarenta e sete 

euros e trinta e cinco cêntimos (IVA à taxa legal em vigor já incluído), que corresponde ao 

custo global de um ponto de amostragem e que se pretende adquirir e ao Laboratório externo 

acreditado –LPQ (Laboratório Pro-Qualidade). --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM Rentabilizar os meios humanos e materiais do Laboratório de 

Águas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS- Em conformidade com a alínea e) do nº 1 do artigo 33º do regime jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; -------------------------------  

TRÊS.  Em conformidade com o nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -----  

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

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

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

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

ASSUNTO: AMAC -Valor dos ingressos para os espetáculos do Festival das Marias 

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

LOCALIZAÇÃO: Auditório Municipal António Chainho ------------------------------------------  

REFERÊNCIA:2022/900.10.001/33, DCD -----------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar o valor dos ingressos para os espetáculos do Festival das Marias 2022 

19 de outubro –AMAC –Teatro – “História de uma boneca abandonada” –Escolas -Entrada 

gratuita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22 de outubro –AMAC –Música -“CRUA” -5€ adultos, 2.5€ crianças até aos 12 anos 

inclusive e portadores do Cartão Sénior Municipal. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:  Potenciar a valência do espaço nestes domínios. -----------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Vice-Presidente Albano Pereira, 

da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da 

CDU e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. -  

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

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

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

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 2022/650.10.100/1704, de 22/09/2022, da Divisão de 

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

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

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

Tabela de 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).  -------  

DOIS–Transferir a verba de Material Escolar para as papelarias dos Agrupamentos de 

Escolas de: Cercal do Alentejo –25,00€; Prof. Arménio Lança –125,00€; Santiago do Cacém 

–312,50€ e Santo André 612,50€, no valor total de 1.075,00€. --------------------------------------  

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

do Alentejo –10,00€; Prof. Arménio Lança –40,00€;Santiago do Cacém –130,00€ e Santo 

André 320,00€, no valor total de 500,00€. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba – Associação Musical Amigos da Banda Lira 

Cercalense. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/850.10.002.01/6 de 22/08/2022 da Divisão de 

Cultura e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves -----------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 7000,00€ (sete mil euros) 

para a Associação Musical Amigos da Banda Lira Cercalense destinada a apoiar o 

funcionamento e atividade regular da associação no ano de 2022. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- O contributo da associação para a comunidade local e regional em 

que se insere é de relevo, uma vez que esta promove para além das apresentações da banda e 

do orfeão, o funcionamento da escola de musica e um conjunto de atividades recreativas ao 

longo do ano.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

FORMA: Por maioria com três votos a favor do Senhor Vice- Presidente Albano Pereira, da 

Senhora Vereadora Sónia Gonçalves 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. 

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia e pela Senhora Vereadora 

Susana Pádua, eleitos do PS, e pelo Senhor Vereador Luis dos Santos eleito pela Coligação 

Santiago do Cacém Mais, foi feita a seguinte declaração de voto: “Abstemo-nos por 

desconhecer qual o critério para atribuição destas verbas, dado que não existe um 

Regulamento Municipal para o efeito”. -----------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba – Associação de Moradores do Salão Comunitário 

da Sonega. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sonega – Cercal do Alentejo -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/850.10.002.01/7 de 23/09/2022 da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 500,00€ (quinhentos euros) 

para a Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega destinada a apoiar a Feira  

Anual 2022.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- A Feira Anual da Sonega é um evento que se encontrava extinto e 

que foi recuperado, onde os agricultores e produtores da região, bem como outros feirantes, 

comercializam os seus produtos.  ------------------------------------------------------------------------  

DOIS– De forma a tornar o evento mais atrativo a organização promove a animação da 

mesma, o que acarreta custos significativos.  -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ENTIDADE: EMANUEL JOSÉ MAGALHÃES NOVAIS --------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência de Habitação Municipal –Arrendamento  -------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.201/3, de 3 de janeiro de 2022, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano destinado a 

habitação, correspondente à fração autónoma identificada pela letra “E” do artigo 2 710º, da 

União de freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, 
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correspondente ao 2º andar, Esq., do Bloco C, do edifício sito na Praceta dos Bombeiros 

Voluntários em Santiago do Cacém, ao médico Emanuel José Magalhães Novais.  --------------  

DOIS – Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento, que se apresenta em anexo. ----------   

FUNDAMENTOS: UM– De acordo com o solicitado pelo Senhor Emanuel José Magalhães 

Novais.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

ENTIDADE: SOCIEDADE DA JUVENTUDE CERCALENSE --------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento nº 2022/450.10.215/67de 07/10/2022 da 

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

LOCALIZAÇÃO: Salão da Sede da Coletividade no Cercal do Alentejo. -----------------------  

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento Especial de Ruído para a realização das 

Comemorações do 31º aniversário da Sociedade nosdias14 e 15 de outubro de 2022 entre as 

21.30h e as 04.30hno Salão da Sede da Coletividade no Cercal do Alentejo, solicitado pela 

Sociedade da Juventude Cercalense. ---------------------------------------------------------------------  

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: FREDDY VAN DER MEIJDE -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de compropriedade. ---------------------  

LOCALIZAÇÃO: “Vale Pereiro” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo. -  

REFERÊNCIA: Processosn.º03/2022/388 e informação técnica n.º 31496/2022, de 03-10-

2022, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------  

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 

prédio MISTO denominado “Vale Pereiro” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do 

Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 51, Secção “M” e os artigos urbanos 4344 e 

4345,descritona Conservatória do Registo Predial sob o n.º 662/19900817, com área 

aproximada de 120664m², edifício de 1 piso destinado a turismo em espaço rural, na 

modalidade de casas de campo, constituído por 3 unidades de alojamento, receção, escritório 

e piscina com área 246,56 m² e piscina com área 48,16 m²emCercal do Alentejo, Freguesia de 

Cercal do Alentejo, a favor de Dirk  Jacobus  Grootendorst e Angeline Theresa Engel. ---------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Através do requerimento n.º 30602, de 30/09/2022, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio MISTO denominado 

“Vale Pereiro” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na matriz sob 

o artigo rústico 51,Secção “M” e os artigos urbanos 4344 e 4345,descritona Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 662/19900817, com área aproximada de 120664 m², edifício de 1 

piso destinado a turismo em espaço rural, na modalidade de casas de campo, constituído por 3 

unidades de alojamento, receção, escritório e piscina com área 246,56 m² e piscina com área 

48,16 m²em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor de Dirk Jacobus 

Grootendorst e Angeline Theresa Engel. ----------------------------------------------------------------  
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DOIS: De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º91/95, de 02/09, 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.  --  

TRÊS: O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, 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.  ----------------------------  

QUADRO: Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a 

constituição de qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir 

violação à Lei n.º 91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -  

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

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

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: HUGO HUMBERTO GODINHO QUINTAS -------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Rua Vasco da Gama, n.º42 em Alvalade. ---------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 30932, de 04/10/2022 –Processon.º42/2022/21 

da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------  

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana de Alvalade, 

correspondente a habitação, localizada na Rua Vasco da Gama n.º 42, prédio urbano inscrito 

na matriz sob o artigo 753 descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

758/19950323, da Freguesia de Alvalade, com o valor de transação de 57.000€ (cinquenta e 

sete mil euros).  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei n.º307/2009,de 23/10, na sua atual redação), o Município 

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

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

submetido a deliberação de Câmara Municipal. -------------------------------------------------------  

DOIS: O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

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

interesse municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de 

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

a realização da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU, 

apoios fiscais e financeiros como estimulo à reabilitação urbana. -----------------------------------  

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

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

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

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, José Pereira dos 

Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo 

Senhor Albano Joaquim Mestre Pereira, Vice- Presidente da Câmara Municipal. ----------------  

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

reunião pelas onze horas e trinta e cinco minutos. -----------------------------------------------------  

 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 


