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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE ----------------------------------  

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

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e quinze, nesta cidade de Santiago do 

Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria Margarida 

da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto 

Valente Barradas, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, 

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

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

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente e do Senhor Vereador Paulo Gamito. -------------  

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

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

declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às onze horas. --------------------------------------  

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

Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 

vinte e quatro, de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------  

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

-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente e 

do Senhor Vereador Paulo Gamito. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: MANUEL AIRES DA BICA E OUTROS -------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação da alteração de loteamento n.º 07/2014, em nome de Manuel 

Aires da Bica e Outros ------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lotes 3, 6, 7, 8, 9 e 10 – Avenida General Humberto Delgado e Rua da 

Juventude – Alvalade  ---------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 07/2014 datado de 24/10/2014, da Divisão de Sustentabilidade 

e Competitividade do Território ---------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 07/2014, para os lotes 3, 6, 7, 8, 9 e 10 – 

Avenida General Humberto Delgado e Rua da Juventude – Alvalade, prédios descritos na 

Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 430/19881114, 433/19881114, 434/19881114; 

435/19881114, 436/19881114 e 437/19881114 da freguesia de Alvalade. -------------------------  

A operação consiste na anexação dos lotes 3 e 6, dos lotes 7 e 8 e dos lotes 9 e 10, passando 

estes a designarem-se por lote 6, lote 8 e lote 10, respetivamente, conforme memória 

descritiva e planta em anexo. ------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, 

na redação conferida pelo Decreto Lei n.º 26/2010 de 30/03, foi feita notificação para 

pronúncia dos interessados através de notificação, não tendo sido apresentada oposição escrita 

à alteração de loteamento. ----------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à Câmara Municipal deliberar 

sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Contratação de fornecimento de energia elétrica, em mercado liberalizado 

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número dez, tipo zero três, do ano de dois mil e quinze, da Secção 

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

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Ratificar a decisão tomada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 

16 de junho, corrente, ao abrigo do previsto no nº 3 do artº 35º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, através da qual foi autorizada a prorrogação d prazo para apresentação de 

propostas no procedimento de consultas ao abrigo do acordo quadro celebrado pela CIMAL – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, para aquisição de energia elétrica. -------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o estabelecido no nº 3 do artº 35º do Regime Jurídico 

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

2. De acordo com a informação nº 67/DAGF/SAP/2015, do júri do procedimento. ---------------  

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

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

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

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ  ----------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba para para a Junta de Freguesia de Santo André 

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

REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação n.º 71/2014 da Divisão de 

Cultura e Desporto, com o ofício n.º 165/2015da Junta de Freguesia de Santo André. -----------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 2.000,00 Euros (dois mil euros) 

para a Junta de Freguesia de Santo André como apoio na organização da 20.ª Corrida da 

Lagoa de Santo André e 8.ª Caminhada da Reserva Natural a realizar no dia 11 de julho de 

2015, pelas 19:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. 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. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO MOTARD DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ --------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba para Grupo Motard de Vila Nova de Santo André --  

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

REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação n.º 76/2015 da Divisão de 

Cultura e Desporto do Grupo Motard de Vila Nova de Santo André. -------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 400,00 Euros (Quatrocentos 

euros) para o Grupo Motard de Vila Nova de Santo André como apoio na organização da 3.ª 

Prova do Campeonato Nacional de Super Enduro a realizar no dia 01 de agosto de 2015. -------  

FUNDAMENTOS: 1. 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. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Preço de bilhetes para sessões de cinema 3D e Digital no Auditório 

Municipal António Chainho.  ----------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 28//DCD/AMAC/2015 da Divisão Cultura e Desporto --------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas.  ------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar os valores de 4.20€ para adulto e de 2.60€ para crianças dos 3 aos 12 

anos inclusive, para as sessões de cinema 3D (óculos incluído). -------------------------------------  

Para as sessões de cinema Digital os valores de 3.20€ para adultos e de 1.60 € para crianças 

dos 3 aos 12 anos inclusive. --------------------------------------------------------------------------------  

Todos os preços acima referidos incluem IVA à taxa legal em vigor,  ------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Potenciar a valência do espaço neste domínio. -------------------  

De Direito: Artº 33, nº 1 alínea e) da Lei nº 75/2013, de 12 setembro. -----------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar-2014/2015-Auxílios Económico: Livros, Material 

Escolar e Apoio Alimentar-Agrupamento de Escolas de Santo André e de Santiago do 

Cacém ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: S.r.23.1.1 Auxílios Económicos da Divisão de Valorização e Qualificação 

das Pessoas/2015, informação nº 64/DVQP/2005, 9 de junho de 2015. -----------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas.  ------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros e 

material escolar) à criança do Pré-Escolar e aos alunos do 1º ciclo, relativos a novos pedidos, 

constantes do anexo I; ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos as verbas para 

livros e / ou material escolar, destinados à criança do Pré-Escolar e os alunos do 1º Ciclo – 

escalão A e B, constante no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Santo André 87,50 € 

e Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 37,50 €, sendo o valor total de 125,00€. -----  

FUNDAMENTOS: alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

nºs 1 alinea c) e o nº 2 do artigo 14 do Dec-Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro; ----------------  

nº 1 e nº 2 do artigo 8º e nº 1 e nº 2 do artigo 9º do Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto, 

com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro e 

Despacho nº 12284/2011, de 19 de setembro de 2011, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de 

setembro e Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro de 2013.-----------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar-2014/2015-Auxílios Económico: Livros, Material 

Escolar e Apoio Alimentar-Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo e Santo 

André ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: S.r.23.1.1 Auxílios Económicos da Divisão de Valorização e Qualificação 

das Pessoas/2015, informação nº 65/DVQP/2005, 27 de maio de 2015. ----------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas.  ------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros e 

material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º ciclo, relativos a novos 

pedidos, constantes do anexo I; ----------------------------------------------------------------------------  
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2. Reformar as deliberações de Câmara Municipal datada de 28-08-2014, relativas ao assunto 

em epígrafe, constante do anexo II. -----------------------------------------------------------------------  

2. Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos e de 

reformulação de outros, as verbas para livros e /ou material escolar, destinados às crianças do 

Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo – Escalão A e B, constantes no anexo I e II, a saber : 

Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 12,50€ e Agrupamento de Escolas de Santo 

André 75,00€, sendo o valor total de 87,50€. ------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

nºs 1 alinea c) e o nº 2 do artigo 14 do Dec-Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro; ----------------  

nº 1 e nº 2 do artigo 8º e nº 1 e nº 2 do artigo 9º do Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto, 

com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro e 

Despacho nº 12284/2011, de 19 de setembro de 2011, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de 

setembro e Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro de 2013.-----------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de assessoria artística 

LOCALIZAÇÃO: Museu Municipal – Santiago do Cacém -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número vinte, tipo zero três, do ano de dois mil e quinze, da 

Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas.  ------------------------------------------  

PROPOSTA: Emitir parecer prévio favorável à aquisição de serviços de assessoria artística 

para a realização de atividades, no âmbito do Serviço Educativo do Museu Municipal de 

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

FUNDAMENTOS: De acordo com o estabelecido no nº 12 do artº 75º da Lei nº 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2015), e no artº 3º da Portaria nº 

149/2015, de 26 de maio, tendo em consideração que: ------------------------------------------------  

-Se trata da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revela inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público; ----------------------------  

-Atento o objeto do contrato a celebrar, os serviços não podem ser assegurados por recursos 

próprios do Município; -------------------------------------------------------------------------------------  

-Já foi efetuado o cabimento da despesa prevista para esta aquisição, conforme informação 

inserta na Requisição Interna nº 1336, do corrente ano, que se anexa; ------------------------------  

-Se verifica a inexistência de impedimentos à celebração do contrato com a contraparte em 

causa; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não há lugar à aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do artº 2º e artº 4 da Lei nº 

75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artº 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 

de dezembro, em virtude de se tratar de contrato com objetivo diferente de anteriores, e com 

outra contraparte, uma vez que ainda não foi efetuada qualquer aquisição à entidade que se 

pretende contratar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO 

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

ASSUNTO: Transferência de Verba a distribuir pelas Associações de Bombeiros do 

Município relativamente á redução dos valores dos seguros de viaturas ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número zero cinco, zero quatro, zero zero quatro de dois mil e 

quinze (05.04.004/2015) do Serviço Municipal de Proteção Civil. ----------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 30.000 € (trinta mil euros) 

referente á redução das apólices de seguros de viatura valores a distribuir pelas Associações 

de Bombeiros do Município da seguinte forma: --------------------------------------------------------  

-Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade – 10.000€ ---------------------  

-Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo – 5.000€ ----------  

-Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André – 10.000€ ----------------  

-Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém – 5.000€ ----------------  

FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoio financeiros para pagamento de seguros, foram 

apresentadas propostas às várias associações que permitiram descer significativamente o valor 

dos prémios de seguro, em 2011, às quais aderiram numa primeira fase, Vila Nova de Santo 

André e Alvalade, ficando as demais pendentes, para análise. ----------------------------------------  

Em 2012 foi realizada uma reunião com as quatro Associações, tendo sido proposto que a 

redução obtida nos seguros, reverteria para as quatro Associações, desde o dia que aderiram às 

propostas. Tendo sido obtido um valor global (arredondado) de 44.200,00€, sendo o valor 

restante transferido em 2016. ------------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea o) 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 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------  

ASSUNTO: Cedência de bancas no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André ---  

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

REFERÊNCIA: Processo número 14.3.11-Mercado Municipal/Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade do Território/2015. ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Autorizar a cedência das bancas nº 14 e 15 – Nave 2 do Mercado Municipal 

de Vila Nova de Santo André, para ocupação do tipo mensal, ao Senhor Vítor Manuel de 

Oliveira, contribuinte nº 151 392 056, para desenvolvimento da atividade económica de 

comércio de pinturas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto na informação nº 59/DSCT/2015, anexa ao 

processo e requerimento apresentado pelo Senhor Vítor Manuel de Oliveira. ---------------------  

2. Mediante o pagamento de taxas de ocupação diária de banca, prevista no Regulamento 

Municipal de Taxas em vigor na área do Município, nomeadamente 0,88€/dia de acordo com 

o previsto na alínea c) do artigo 23º Bancas ou Pedras, Capítulo V. ---------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de bancas no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André ---  

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

REFERÊNCIA: Processo número 14.3.11-Mercado Municipal/Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade do Território/2015. ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Autorizar a cedência da banca nº 2 - Nave 2 do Mercado Municipal de Vila 

Nova de Santo André, para ocupação do tipo mensal, à Senhora Ana Cristina Gomes, 
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contribuinte nº 131 236 580, para desenvolvimento da atividade económica de comércio de 

bolachas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto na informação nº 58/DSCT/2015, anexa ao 

processo e requerimento apresentado pela Senhora Ana Cristina Gomes. --------------------------  

2. Mediante o pagamento de taxas de ocupação diária de banca, prevista no Regulamento 

Municipal de Taxas em vigor na área do Município, nomeadamente 0,88€/dia de acordo com 

o previsto na alínea c) do artigo 23º Bancas ou Pedras, Capítulo V. ---------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

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

ASSUNTO: Transferência de Verba – Seguros de viaturas --------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número cinco, zero quatro, zero zero quatro de dois mil e quinze 

(05.04.00/2015) do Serviço Municipal de Proteção Civil. ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.285,74 € (dois mil 

duzentos e oitenta cinco euros e setenta e quatro cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém). --------------  

FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoio financeiros para pagamento de seguros. -----------  

2. Ao abrigo da alínea o) 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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

Durante a reunião o respetivo Secretário Substituto 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, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira 

e pela Senhora Vice-Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------  ------  

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 

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

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

 

 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

__________________________________________ 

 


