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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE -----------------------------------------  

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

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do Cacém 

na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos 

Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 

Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo 

Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano 

Joaquim Mestre Pereira, 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, às onze horas. ----------------------------------------------  

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

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

quarenta e três, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento/2014 ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e Financeira. 

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento Dois Mil e Catorze, 

documentos previsionais definidos no ponto 2.3 do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais, publicado em anexo ao Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, 

documento que será dado como reproduzido em ata. --------------------------------------------------  

2. Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Conforme o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  

Três votos contra dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ----------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Autorização prévia prevista na Lei dos Compromissos (art. 6º nº 1 alínea c) 

da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e do artº 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de 

junho) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais nos casos seguintes: ---------------------------------------------------------  

a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano;  

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, (noventa e nove mil setecentos 

e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------  

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 

anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: De facto: O disposto no artº 22º do Decreto Lei 197/99, de 8 de junho, 

que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargos 

orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, 

designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, 

locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser 

efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: ------------------------  

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ---------------------------  

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. -----------------  

A alínea c) do nº 1 do artº 6 da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras 

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a 

assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 

novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 

cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, 

no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia 

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

Nos termos da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 127/2012, d 21 de junho 

estabelece-se que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 

poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. -----------------------------  

De direito: De acordo com a alínea c) do nº 1 do artº 6º da Lei nº 8/12, de 21 de fevereiro e do 

artº 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho. --------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal – 2014 ------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 30/DGRH/2013 -------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar o montante máximo da verba orçamental a afetar ao encargo com o 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e não 

ocupados do mapa de pessoal, com a afetação do montante máximo de € 38.000,00. ------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a verba orçamental  destinada a suportar os 

encargos com pessoal, previstos no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro 

e de acordo com o n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete 

ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo da verba orçamental a afetar ao 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e não 

ocupados do mapa de pessoal. -----------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o n.º 1 do art.º 7º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e art.º 

5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, ambos na redação atual.-----------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ----------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Mapa de Pessoal – 2014 -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 30/DGRH/2013 ---------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Aprovar o mapa de pessoal para 2014, documento que será dado como 

reproduzido em ata. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------  

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 e é aprovado, mantido ou alterado pela Assembleia 

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

De direito: De acordo com o disposto nos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

fevereiro, e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, ambos na redação atual. 

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

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

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

ENTIDADE: MÁRIO CUSTÓDIO GONÇALVES ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pagamento das prestações de Direito de Superfície em atraso – Lote n.º 6 da 

Z.I.L. Exp. III de Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 90/DAGF/PAT/1997 da Secção de Aprovisionamento e 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Autorizar o requerente a efetuar o pagamento do direito de superfície 

relativo aos períodos de 2011-01-03 a 2014-01-02, no montante de 2.940,30€ (dois mil 

novecentos e quarenta euros e trinta cêntimos), acrescido dos respetivos juros de mora, em 15 

prestações mensais, sendo que os pagamentos serão efetuados nos meses de janeiro de 2014 a 

março de 2015, documento que será dado como reproduzido em ata. -------------------------------  

2. Aprovar o Acordo de Pagamento, conforme documento em anexo.  -----------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – Tendo em conta o pedido do Senhor Mário Custódio Gonçalves. ------  

2- O requerente é superficiário do lote n.º 6 da Z.I.L., Exp. III em Vila Nova de Santo André, 

tendo sido lavrada a competente escritura em 3 de julho de 1997. De acordo com a escritura 

de compra e venda, o superficiário ficou obrigado a pagar a título de preço, uma prestação 

anual, durante o mês de dezembro, de cada ano a que respeita. --------------------------------------  

3 - Encontram-se em falta os pagamentos do direito de superfície relativos aos períodos de 

2011-01-03 a 2013-01-02, assim como, os respetivos juros de mora. -------------------------------  

4 - De acordo com o solicitado pelo requerente, e nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 

33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

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

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

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

ENTIDADE: ELECTROSIDIAS – ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SIMÕES & DIAS 

LDA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do lote 15 da Expansão III do Loteamento Municipal da Zona 

de Indústria Ligeira de Santo André. ------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 02.02-01 DAGF/PAT/2004.  ------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM -Autorizar a empresa Electrosidias – Assistência Técnica de Simões & 

Dias Lda., a transmitir o direito de superfície do lote n.º 15 da Expansão III, sito no 

Loteamento Municipal da Zona de Indústria Ligeira de Santo André, em Vila Nova de Santo 
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André, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém, sob o nº 3070 e 

inscrito na matriz sob o artigo 4601º, da freguesia de Santo André, para o senhor Ricardo 

Mateus Marinho Lopes. -------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o requerimento do senhor Ricardo Mateus Marinho 

Lopes, datado de 13 de novembro de 2013. -------------------------------------------------------------  

DOIS - Nos termos da Cláusula Quinta do Documento Complementar da Escritura Pública de 

Constituição do Direito de Superfície, realizada em 02 de dezembro de 1996, e com o 

disposto na alínea g) 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Designação do Representante do Município de Santiago do Cacém no 

Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha  -------  

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

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM. Designar como representante do Município de Santiago do Cacém, no 

Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, o Vereador 

com o Pelouro do Ambiente, Albano Pereira; -----------------------------------------------------------  

DOIS. Designar como representante do Município de Santiago Cacém, no Conselho 

Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha, nas ausências e 

impedimentos do Vereador Albano Pereira, a Chefe da Divisão de Ambiente e Saneamento 

Básico, Susana Espada,  ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Um: Com a criação do Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas, extinguiram-se os Institutos da Conservação da Natureza e Biodiversidade e a 

Autoridade Florestal Nacional, assim como os órgãos que as constituíam, nomeadamente os 

Conselhos Estratégicos das áreas protegias de âmbito Nacional que funcionavam junto do 

Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade; ----------------------------------------------  

Dois: No entanto, face ao reconhecido papel estratégico que este órgão representava foi criado 

igualmente a figura do Conselho Estratégico das áreas protegidas de âmbito nacional; ----------  

Três: Que, no caso do Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e 

da Sancha é composto por um representante do órgão Câmara Municipal, do Município de 

Santiago do Cacém, entre outros; -------------------------------------------------------------------------  

De direito: Um: É competência da Câmara Municipal designar os representantes do 

município em entidades em que participe, de acordo com a alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------------------------------------------  

Dois: De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-lei n.º 135/2012, de 29 de 

junho, os conselhos estratégicos das áreas protegidas são órgão de natureza consultiva que 

funcionam junto de cada área protegida, integram os representantes designados pelas câmaras 

municipais, entre outros.  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número 23/DOGU/SAL, de dois mil e treze, da Secção de 

Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 2 do artigo 34º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, documento que será dado como reproduzido em ata. ---------------  

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

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

ASSUNTO: Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara relativo à 

extinção do Protocolo entre o Município de Santiago do Cacém e a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos alunos do 1º Ciclo/Jardim de Infância nº 3 de Santo 

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

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

REFERÊNCIA: Informação número 010/GAV/2013 ------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 29 de 

novembro de 2013 no sentido da extinção do Protocolo entre o Município de Santiago do 

Cacém e a Associação de Pais da Escola Básica 1º Ciclo/Jardim de Infância nº 3 de Santo 

André relativo à gestão e funcionamento do refeitório escolar do referido estabelecimento de 

ensino e assinado em 26 de setembro de 2008. ----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Dada a manifesta impossibilidade da Associação garantir a prestação 

do serviço de refeições protocolado, conforme sua comunicação de 29 de novembro de 2013 

email que se anexa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O imperativo de desenvolver todos os procedimentos de modo a garantir as refeições 

escolares, conforme competência do município, a partir de 2 de dezembro 2013 inclusive. -----  

3. Ao abrigo do nº 3 do artigo 35 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Doação de peças ao Museu Municipal de Santiago do Cacém--------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação número 26/DCD/MM/2013 e número 29/DCD/MM/2013 --------  

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer à Munícipe Maria Isabel Miranda Leite Laranjeira as 

doações ao Museu Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. O Município de Santiago do Cacém valoriza a promoção e a 

salvaguarda do património do concelho. -----------------------------------------------------------------  

2. O Museu Municipal de Santiago do Cacém possui no seu acervo um rico e diversificado 

espólio fruto de várias doações. ---------------------------------------------------------------------------  

3. Ao abrigo do disposto na alínea j) do nº 1 do artº 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

dada a importância para o enriquecimento das coleções do Museu Municipal. --------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Processo de Candidatura à Instituição do Estatuto de Utilidade Pública------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 38.1.5 com a Informação nº 83/2013 da Divisão de 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  
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PROPOSTA: Emitir parecer favorável para a candidatura do Futebol Clube Alvaladense a 

Instituição de Utilidade Pública. ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Este parecer fundamenta-se no reconhecimento da importância das 

atividades desenvolvidas pelo Clube, fundamentalmente junto da população jovem quer na 

área da formação quer da ocupação de tempos livres e competição desportiva. -------------------  

2. Em conformidade com o previsto no Decreto –Lei 460/77, de 7 de novembro, alterado pelo 

Decreto-Lei 391/2007, de 13 de dezembro. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE ERMIDAS  ----  

ASSUNTO: Transferência de Verba – Apoio Eventual  -------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número quinze mil novecentos e noventa e três, do Gabinete de 

Apoio ao Presidente e Informação 177/DEASS/2013. -------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Proceder à transferência no valor de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos 

euros), para a Delegação de Ermidas-Sado, da Cruz Vermelha Portuguesa. ------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta a importância dos serviços prestados por esta entidade 

ao Município e as suas carências; -------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTO ANDRÉ --------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de Proteção 

Civil.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.504,13 € (Três mil 

quinhentos e quatro euros e treze cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santo André. -------------------------------------  

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

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com 

as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------------  

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário 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 da 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 Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------  ------  

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

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

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 


