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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO 
DIA TREZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E NOVE. ---------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos treze dias do mês de Agosto de dois mil e nove, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa 
Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal, Pedro do Ó Barradas de 
Oliveira Ramos, José Alves Rosado e Maria dos Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a 
fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.-----------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e 
Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número trinta, de Reunião 
anterior, a qual foi aprovada por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador José 
Rosado, por não ter estado presente. ----------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ----------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente e 
dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Álvaro Beijinha.----------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Execução do Gabinete Municipal de Santo André. ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e sete da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o cálculo provisório da revisão de preços no valor de 6.899,03 € 
acrescido de IVA o que totaliza 7.243,98€, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto 
da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Do art.º 199º do Decreto-lei 59/99, de 2 de Março. ------------------------  
2. A revisão provisória de preços correspondente à totalidade dos autos facturados é no valor 
de 11.410,97 € ao qual acresce o valor do IVA de 5%. ------------------------------------------------  
3. Foi aprovado em deliberação de Câmara de 19/02/2009, a primeira revisão de preços no 
valor de 896,54 € acrescido de IVA e em deliberação de Câmara de 21/05/2009, foi aprovada 
a segunda revisão de preços no valor de 3.615,40 € acrescido de IVA. -----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
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ASSUNTO: Aprovação da Minuta do Contrato da Empreitada de Reabilitação da E. M. 
526 em Alvalade --------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade. -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 21/2009 da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato de Empreitada, referente à “Reabilitação da E. 
M. 526 em Alvalade”, a celebrar com o Consórcio constituído pelas empresas Tecnovia – 
Sociedade de Empreiteiros, S.A. e Joaquim Ângelo da Silva, S.A, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta com o número duzentos e nove, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor 
Secretário Substituto da reunião. --------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Em 16 de Julho do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação da obra em referência ao Consórcio Tecnovia – Sociedade de 
empreiteiros, S.A./Joaquim Ângela da Silva, S.A. -----------------------------------------------------  
2. Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: “Cálculo do Preço de Venda de Parcelas de Terreno para Ampliação dos 
Lotes dos Bairros das Flores, Atalaia e Horizonte em Vila nova de Santo André, para o 
ano de 2009”-------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cento e um da Divisão de Ordenamento do Território e 
Projecto de catorze de Julho de dois mil e nove.--------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da actualização do Cálculo do Preço de Venda de Parcelas de 
Terreno para Ampliação dos Lotes dos Bairros das Flores, Atalaia e Horizonte em Vila Nova 
de Santo André, para o ano de 2009, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número duzentos e dez, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião. ----  
FUNDAMENTOS: 1. A actualização é efectuada nos termos do nº 2 do artº 2 do 
Regulamento de Venda de Parcelas de Terreno para Ampliação de Lotes nos Bairros das 
Flores, Atalaia e Horizonte em Vila Nova de Santo André.-------------------------------------------  
2. Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de Terreno para Habitação. --------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Preço de venda dos Annaes do Município --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 052/DSC/PAT/2009 ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Deliberar o preço de capa do referido livro que é de 19.50 € -----------------------  
FUNDAMENTOS: A editora “Poder das Letras” efectua a venda do livro pelo valor 
proposto. Desta forma, o valor deve ser semelhante para evitar concorrência. ---------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: ANTÓNIO GUITA, RUI TERESA, EDUARDO GUITA JÚNIOR -----------  
ASSUNTO: Doações à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” Santo André no 
ano de 2009 (mês de Julho)-------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1 – P.7/BMSA/2009 da Divisão Sócio-Cultural --------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número duzentos e onze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião. --------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 26/DGU/SAU, de dois mil e nove, da Secção de Administração 
Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. -------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da informação nos termos do nº3 do artº 65º da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e doze, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor 
Secretário Substituto da reunião. --------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA DE LURDES JESUS FIGUEIREDO SILVESTRE -------------------  
ASSUNTO: Aprovação da alteração ao Loteamento Municipal da Várzea, Zona E, lote 
E9 – Vila Nova de Santo André, requerida por Maria de Lurdes Jesus Figueiredo 
Silvestre e do valor da Taxa Municipal de Urbanização.------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote E9, Loteamento Municipal da Várzea, Zona E, Vila Nova de Santo 
André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 1/2009 da Divisão de Gestão Urbanística. --------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. -------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de Loteamento nº 1/2009 a levar a efeito por Maria de 
Lurdes Jesus Figueiredo Silvestre, sobre o lote E9 do Loteamento Municipal da Várzea, Zona 
E, Vila Nova de Santo André, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago 
do Cacém sob o nº 3813/20030416 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 6334º, 
conforme documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
treze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora 
Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião.-------------------------------------  
A alteração consiste no “... aumento da área do anexo existente de 30,00 m2 para 54,11 m2 ...”, 
mantendo-se os restantes lotes com as mesmas áreas e parâmetros urbanísticos anteriormente 
aprovados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 112,83 €  (cento e doze 
euros e oitenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, foram 
notificados, a maioria dos titulares dos lotes constantes do loteamento, para efeitos de 
pronúncia no prazo de dez dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à alteração 
ao Loteamento, no prazo referido.-------------------------------------------------------------------------  
Nos termos do artigo 23º do referido Decreto Lei cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o 
pedido de licenciamento. -----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MANUEL JOSÉ GIÃO CAEIRO E OUTROS ------------------------------------  
ASSUNTO: Redução da garantia bancária n.º 72004533069 da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento de S. Pedro – Vale Matanças - Santiago do Cacém.  -----------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 40010/2000 da Divisão de Gestão Urbanística. 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. -------------------------------------------------  
PROPOSTA: Reduzir o valor de 27 825,85 € (vinte e sete mil oitocentos e vinte e cinco 
euros e oitenta e cinco cêntimos) à garantia bancária n.º 72004533069 da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Santiago do Cacém ficando cativo o valor de 78 679,15 € (setenta e oito 
mil seiscentos e setenta e nove euros e quinze cêntimos), uma vez que a EDP informou ter 
procedido à recepção provisória de parte das infra-estruturas eléctricas, correspondente à rede 
de baixa tensão e rede de iluminação pública, ter sido efectuado pelo requerente o pagamento 
de 1 244,94 € (mil duzentos e quarenta e quatro euros e noventa e quatro cêntimos) referentes 
a encargos do reforço das redes do SEP e solicitou que fosse reduzida a garantia bancária 
referente às infra-estruturas eléctricas, para o valor de 34 747,48 € (trinta e quatro mil 
setecentos e quarenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos). ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Foi apresentada a garantia bancária n.º 72004533069 da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Santiago do Cacém para assegurar a boa e atempada execução das obras 
de urbanização.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
O valor da garantia bancária deve ser reduzido de acordo com o andamento dos trabalhos e a 
requerimento do interessado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 54º do Decreto Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 177/01, de 4 
de Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, e em conformidade com o n.º 5 do art.º 54 do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado pelo DL n.º 177/2001, de 04 de Junho, considera-se estarem reunidas as condições 
para a redução da garantia bancária em causa, ficando cativo, relativamente à mesma o valor 
de 78 679,15 € (setenta e oito mil seiscentos e setenta e nove euros e quinze cêntimos). --------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ERMELINDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CRUZ MUFF. -------------  
ASSUNTO: Aprovação da alteração de Loteamento n.º 3/2009 em nome de Ermelinda 
da Conceição Gonçalves Cruz Muff  e do valor da Taxa Municipal de Urbanização. ------  
LOCALIZAÇÃO: Lote n.º 1 – Loteamento em nome de Virgolino Pereira e Outros – 
Ermidas Sado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 3/2009 da Divisão de Gestão Urbanística. ------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. -------------------------------------------------  
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PROPOSTA: 1 - Aprovar a alteração de Loteamento n.º 3/2009, requerida por Ermelinda da 
Conceição Gonçalves Cruz Muff, para o lote n.º 1 do Loteamento em nome de Virgolino 
Pereira e Outros – Ermidas Sado, prédio descrito na Conservatória do registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o n.º 505/19940228 e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo 
n.º 1658 da respectiva freguesia, conforme documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número duzentos e catorze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto 
da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A alteração consiste no aumento da área bruta de construção em 51,20 m2 , totalizando 133,40 
m2 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 - Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 171,00 € ( cento e 
setenta e um euros). -----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, foram 
notificados, a maioria dos titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, para efeitos 
de pronúncia no prazo de dez dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à 
alteração ao Loteamento, no prazo referido. -------------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 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: MANUEL PEDRO FERREIRA LOPES --------------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da alteração de Loteamento nº 6/2009 em nome de Manuel 
Pedro Ferreira Lopes bem como do valor da Taxa Municipal de Urbanização --------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote n.º 5  – Loteamento da Canada – Brescos – Santo André. --------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 6/2009 da Divisão de Gestão Urbanística. ------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. -------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar a alteração de Loteamento nº 6/2009, requerida por Manuel Pedro 
Ferreira Lopes para o lote n.º 5 do Loteamento da Canada, Brescos, Santo André, titulado pelo 
alvará 14/92 de 28/12, prédio descrito na Conservatória do registo Predial de Santiago do 
Cacém sob o n.º 1850/19930122 e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo n.º 6200 da 
respectiva freguesia, conforme documento que é dado como reproduzido na presente acta com 
o número duzentos e quinze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião. --------  
A operação consiste na alteração do polígono de implantação, área de implantação e área de 
construção.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 - Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 56,46 € (cinquenta e 
seis euros e quarenta e seis cêntimos).--------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, foram 
notificados, a maioria dos titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, para efeitos 
de pronúncia no prazo de dez dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à 
alteração ao Loteamento, no prazo referido. -------------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 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 --------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: LUÍS MIGUEL FERREIRA RODRIGUES. ---------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da alteração de Loteamento nº 8/2009 em nome de Luís Miguel 
Ferreira Rodrigues bem como do valor da Taxa Municipal de Urbanização. ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote n.º 6 – Expansão do Loteamento Municipal de S. Domingos – S. 
Domingos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 8/2009 da Divisão de Gestão Urbanística. ------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. -------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar a alteração de Loteamento nº 8/2009, requerida por Luís Miguel 
Ferreira Rodrigues para o lote n.º 6, Expansão do Loteamento Municipal de S. Domingos - S. 
Domingos,  prédio descrito na Conservatória do registo Predial de Santiago do Cacém sob o 
n.º 690/19941124 e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo n.º 1038 da respectiva 
freguesia, conforme documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
duzentos e dezasseis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião. --------------------  
A operação consiste em aumentar e modificar o polígono de implantação da habitação em 51 
m2 e do anexo em 25 m2 , resultando daí , o respectivo aumento da área de implantação e de 
construção do lote n.º 6, em 76 m2. -----------------------------------------------------------------------  
2 - Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 177,84 € ( cento e 
setenta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, foram 
notificados, a maioria dos titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, para efeitos 
de pronúncia no prazo de dez dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à 
alteração ao Loteamento, no prazo referido. -------------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 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 --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião o respectivo Secretário Substituto 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 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção da Lei 5 
– A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, Octávio José Palminha 
Gonçalves, Chefe de Secção na 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 dez horas e cinquenta minutos. -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 
 

__________________________________________ 
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O Secretário Substituto da Reunião 
 

 
__________________________________________ 

 
 

 
 


