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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO 

CACÉM, TRINTA DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS--------------------- 

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

Aos trinta dias do mês de novembro 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, Sónia Regina Sobral Gonçalves e 

Mónica Fialho Pires de Aguiar, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 

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

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

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

declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, às quinze horas e trinta 

minutos --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento/Dois Mil e Vinte e três, Dois Mil e 

Vinte e Sete.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

REFERÊNCIA: Processo número cento e cinquenta ponto vinte ponto duzentos e dois barra 

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

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

PROPOSTA: UM –Aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento Dois Mil e Vinte e 

três, Dois Mil e Vinte e Sete.  ------------------------------------------------------------------------------  

DOIS –Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. --------------------------------  

FUNDAMENTOS: -UM- De acordo com o nº 46-1 do ponto 11 da Norma de Contabilidade 

Pública (NCP) nº 26 contabilidade e relato orçamental, publicadas em anexo ao Decreto-Lei 

nº 192/2015 de 11 de setembro, na redação atual, que aprova o Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP). ------------------------------------------  

DOIS-Conforme o disposto na alínea c) do nº. 1 do art.º 33º da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação atual. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos pela CDU. ----------------------------------------------------------------------------------  

Três votos contra, 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: Pela Senhora Vereadora Susana Pádua e pelo Senhor 

Vereador Artur Ceia, eleitos do PS foi apresentada a seguinte declaração de voto: “A 

proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano apresentada pelo executivo camarário 

vem no seguimento de linhas orientadoras de anteriores documentos. ------------------------------  

Apresenta um orçamento de continuidade em que os principais investimentos decorrem de 

obras recentemente adjudicadas e outras, em fase de execução e iniciadas em anos anteriores. 

Mantém inalterável a estratégia político-financeira de apoio às freguesias, com a 

subalternização do papel das mesmas junto das populações. -----------------------------------------  

Perante o cenário económico agravado pelas altas taxas de inflação não se vislumbram 

quaisquer medidas adicionais de apoio às pequenas e médias empresas ou às famílias. ----------   

Com exceção do movimento associativo desportivo, as restantes associações, sejam de 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-11-30                                                                                                         Pág. 2 

 

natureza cultural, social e humanitária, mantém igual nível de apoio financeiro.  -----------------  

Afinal, estamos perante documentos que se traduzem numa determinada opção politica 

conservadora da gestão autárquica CDU que mantém o concelho de Santiago do Cacém numa 

situação de estagnação, como aliás é evidenciado pelos recentes números dos Censos 2021, de 

que resulta, por exemplo, a perda de população em 6%. -----------------------------------------------  

Por tudo o que fica dito, não pode o Partido Socialista deixar de criticar o conteúdo dos dois 

documentos e deste modo, votar desfavoravelmente. --------------------------------------------------  

Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais 

foi apresentada a seguinte declaração de voto: “À semelhança dos anteriores, este é mais 

um orçamento de gestão corrente, em que não se vislumbra qualquer estratégia para o futuro 

do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A nível fiscal a Câmara volta a não desagravar as famílias e as empresas, num ano que se 

prevê de grandes dificuldades. -----------------------------------------------------------------------------  

Os investimentos mais relevantes correspondem a projetos que já vêm de anos anteriores e 

que devido a vários atrasos só se vão concretizar agora. -----------------------------------------------  

Sendo um orçamento para um ano que é de transição entre quadros comunitários, fica 

demonstrado que sem fundos comunitários não há investimento relevante por parte da 

Câmara.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

ASSUNTO: Mapa de Pessoal 2023.  --------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2022/150.20.200/19.  ---------------------------------------  

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

PROPOSTA:  UM- Aprovar o mapa de pessoal para 2023.  -----------------------------------------  

DOIS- Aprovar a atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores 

que desempenham funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de 

efluentes, higiene urbana, saneamento, procedimentos de inumações, exumações, 

transladações, cremação, abertura, aterro e arranjo de sepulturas, limpeza de canis e recolha de 

cadáveres animais, bem como de asfaltamento de rodovias, correspondente ao nível alto de 

penosidade e insalubridade, no valor de 4,99€ ou 15% da remuneração base diária, sendo 

abonado a que corresponde ao valor superior, por cada dia efetivamente prestado, em sujeição 

àquelas condições, com efeitos reportados a 01 de janeiro de 2023.  --------------------------------  

TRÊS- Submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Mapa de Pessoal para 2023, com 

identificação dos postos de trabalho, cujas funções preenchem os requisitos de penosidade e 

insalubridade e nível atribuído.  ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a missão, as atribuições, a estratégia, os 

objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 

disponíveis, o mapa de pessoal contem a indicação do número de postos de trabalho 

necessários para o desenvolvimento das atividades de natureza permanente ou temporária, a 

desenvolver durante a sua execução, bem como a identificação dos postos de trabalho da 

carreira geral de assistente operacional cuja caracterização implica o exercício de funções em 

condições de penosidade e insalubridade, e nível atribuído e é aprovado pela Assembleia 

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

De direito: De acordo com o disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e Decreto-Lei n.º 93/2021, 

de 9 de novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

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

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos pela 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: Pela Senhora Vereadora Susana Pádua e pelo Senhor 

Vereador Artur Ceia, eleitos do PS foi apresentada a seguinte declaração de voto: 

“Satisfaz-nos a possibilidade de os refeitórios escolares passarem a ser geridos pelo 

Município, tendo em conta que irá permitir uma maior qualidade das refeições e garantir 

melhores condições às trabalhadoras a quem exerce estas funções”. --------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Apoio às Freguesias do Município de Santiago do Cacém - Ano de 2023  -----  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/850.10.001/1, do Gabinete de Apoio à Presidência  --------  

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

PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a aprovação dos seguintes apoios às 

freguesias, a atribuir em 2023, no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das populações:------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------Apoio às Freguesias do Município de Santiago do Cacém -2023-------------------- 

 

Freguesia Correntes Capital Total 

-Abela 4.474,68 € 13.921,07 € 18.395,75 € 

-Alvalade 6.088,17 € 25.611,30 € 31.699,47 € 

-Cercal do Alentejo 8.518,11 € 27.140,88 € 35.658,99 € 

-Ermidas Sado 9.201,39 € 11.961,64 € 21.163,03 € 

-Santo André 39.709,00 € 10.079,13 € 49.788,13 € 

-São Francisco da Serra 15.962,27 € 7.839,40 € 23.801,67 € 

-União de Freguesias de santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu 

da Serra 

78.708,08 € 52.710,47 € 131.418,55 € 

-União de Freguesias de 

São Domingos e Vale de Água 

8.691,01 € 25.427,76 € 34.118,77 € 

Total 171.352,71€ 174.691,65 € 346.044,36 € 

FUNDAMENTOS: DE FACTO: UM: As freguesias são entidades autárquicas que prestam, 

por excelência, serviços de proximidade às populações;  ----------------------------------------------  

DOIS: Tal realidade acentua-se num Município como o de Santiago do Cacém, dada a sua 

extensão territorial e as diversas necessidades populacionais;  ---------------------------------------  

TRÊS: Estas autarquias recebem transferências da Administração Central, manifestamente 

insuficientes para que possam fazer face aos custos inerentes aos já referidos serviços que 

prestam às populações;  -------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO: Ainda que competisse à Administração Central que as transferências de verbas 

que realiza para as freguesias sejam ajustadas e proporcionais às competências conferidas, 

importa garantir a continuidade da prossecução, promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das populações através das Juntas de Freguesia;  --------------------------------------------  

CINCO: Encontra-se previsto nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2023 dotações  

que englobam os apoios em causa.  -----------------------------------------------------------------------  
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DE DIREITO: UM: Compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia 

Municipal sobre matérias da competência desta, de acordo com o artigo 33.º n.º 1, alínea ccc) 

do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar sobre 

formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das populações, de acordo com artigo 25.º n.º 1, alínea j) do supra citado regime. -----  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos pela 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: Pela Senhora Vereadora Susana Pádua e pelo Senhor 

Vereador Artur Ceia, eleitos do PS foi apresentada a seguinte declaração de voto: “O PS 

abstém-se na votação da presente proposta já que a mesma não contempla qualquer alteração 

substantiva no valor das verbas a transferir para as freguesias.-------------------------------------- 

Volta, por isso, a negligenciar o papel preponderante que as mesmas têm junto das populações 

como é manifesto pela não concretização do DL 57/2019.------------------------------------------- 

Por tudo isto, os vereadores doo PS lamentam que passado mais um ano de gestão autárquica 

CDU se mantenha uma visão conservadora da relação entre o município e as freguesias em 

detrimento dos reais e superiores interesses das populações”.--------------------------------------- 

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

ENTIDADE: TERESA LÚCIA PEREIRA DOS RAMOS  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído - Ratificação de Despacho  --------------------  

LOCALIZAÇÃO: Café Restaurante “S. Francisco” em S. Francisco da Serra  ------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento n.º 2022/450.10.215/73 de 23/11/2022 da 

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

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

PROPOSTA: UM-Ratificar o meu Despacho de 23 de novembro de 2022 referente à Licença 

Especial de Ruído para a realização de Festa de Aniversário com Música ao Vivo no dia 27 de 

novembro de 2022 das 13h às 22h, no Café Restaurante “S. Francisco” em S. Francisco da 

Serra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS- Se aprove o licenciamento solicitado pela requerente para a realização de Festa de 

Aniversário com Música ao Vivo no dia 27 de novembro de 2022 das 13h às 22h, no Café 

Restaurante “S. Francisco” em S. Francisco da Serra.  -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro de 12 de setembro, pode o 

presidente praticar quaisquer atos da competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos 

sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua pratica.  -----------------------------  

DOIS-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.  --  

TRÊS- O requerimento não foi entregue em tempo útil de ser deliberado o Licenciamento 

pela Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: AMAC - Proposta dezembro solidário  ------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Auditório Municipal António Chainho, Santiago do Cacém  ----------------  

REFERÊNCIA: Proc.2021/900.10.001/36 de 06/12/2021 da Divisão de Cultura e Desporto  -  

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

PROPOSTA: aprovar que nas sessões de cinema e sessão de teatro infantil de dia 8 de 

dezembro, as entradas pagas sejam substituídas pela doação de bens alimentares, escolares, de 

higiene e limpeza, que posteriormente serão distribuídos a famílias carenciadas do Município 

em colaboração com as Juntas de Freguesia.  -----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:. À semelhança de anos anteriores, em que se viviam tempos de 

pandemia, promover a solidariedade do público que frequenta o Auditório Municipal António 

Chainho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CHESANDRÉ-COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

ECONÓMICA CRL. --------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Redução da Garantia Bancária n.º 72006759058 emitida pela Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL. -------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Courela do Baleizão em Vila Nova de Santo 

André, freguesia de Santo André.  ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 02/2016/1 e requerimento n.º 16825 de 

26/05/2022 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a redução da Garantia Bancária n.º 72006759058 emitida pela Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL, no valor de 588.272,00 € (quinhentos e 

oitenta e oito mil, duzentos e setenta e dois euros) referente à execução das obras de 

Urbanização da 1.ª fase (Ruas A, DB e B) do Loteamento Municipal da Courela do Baleizão – 

Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, reduzindo-se 471.390,66€ (quatrocentos 

e setenta e um mil, trezentos e noventa euros e sessenta e seis cêntimos) ao valor da Garantia 

Bancária, ficando cativos 116.881,34€ (cento e dezasseis mil oitocentos e oitenta e um euros e 

trinta e quatro cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: Para garantir a boa e atempada execução das obras de 

urbanização referentes à 1.ª fase (Ruas A, DB e B) foi prestada Garantia Bancária inicial n.º 

72006759058, de 13/12/2017 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL, no 

valor de 588. 272,00 euros (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e dois euros).  

DOIS:A equipa técnica da Câmara em conjunto com o Sr. Armindo Morais e na presença dos 

respetivos Projetos aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e documentos técnicos 

verificou que as Obras de Urbanização que se encontram executadas no que respeita à 1.ª fase 

do loteamento são:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

-100% dos Trabalhos Preliminares -18.550,00 €; -------------------------------------------------------  

-100% Movimento Terras -72.788,20 €;  ----------------------------------------------------------------  

-50% Pavimentação -66.830,31 €;  ------------------------------------------------------------------------  

-90% Rede de Drenagem Águas Residuais Domésticas -17.154,23 €; ------------------------------  

-90% Rede de Drenagem de Águas Pluviais -25.057,31 €;  -------------------------------------------  

-90% Rede de Abastecimento de Águas -19.264,23 €;  ------------------------------------------------  

-90% Rede de Abastecimento de Gás -9.708,16 €;  ----------------------------------------------------  

-40% Paisagismo -15.870,77 €;----------------------------------------------------------------------------  

-90% ITUR -55.079,96 €; ----------------------------------------------------------------------------------  

-90% Infraestruturas Elétricas 109.940,09 €; ------------------------------------------------------------  

O total de trabalhos já executados é de 410.243,25 €.  -------------------------------------------------  
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TRÊS: Acresce o valor de 47588,22 € (correspondente a 5% de despesas administrativas + 

6% do IVA e 0.6 % da inflação) o que perfaz457831,47€ (410.243,25 € + 47588,22 €) ---------  

O valor de 47588,22 € foi obtido multiplicando 410.243,25 € por 5%+6%+0.6%. ---------------  

QUATRO: Desta forma, propõe-se a redução de 457.831,47 € (quatrocentos e cinquenta e 

sete mil, oitocentos e trinta e um euros e quarenta e sete cêntimos) ao valor da Garantia 

Bancária, ficando retidos 130440,53 €(cento e trinta mil quatrocentos e quarenta euros e 

cinquenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------  

CINCO: Assim, e em conformidade com a alínea b) do n.º 4 do artigo 54.º do Decreto Lei n.º 

555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, estão reunidas as condições para a redução 

da Garantia Bancária n.º 72006759058 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da 

Costa Azul, CRL, libertando-se o valor de 457.831,47 € (quatrocentos e cinquenta e sete mil, 

oitocentos e trinta e um euros e quarenta e sete cêntimos), ficando cativo o valor de 130440,53 

€ (cento e trinta mil quatrocentos e quarenta euros e cinquenta e três cêntimos). ------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos pela 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.  

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

Durante a reunião o respetivo Secretário 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 

Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------  

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

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

reunião pelas dezassete horas e cinco minutos. ---------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 


