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- ATA N.º 7/2019 - 

 

 ---------- Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, na 

Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  --------------------------------------  

 ----------  Presidente:  --------------------------------------------------- Nelson Domingos Brito  

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

 ---------- Vereadores:  --------------------------------------------- João Carlos Soares Mestre 

 ----------  ------------------------------------------------ Carlos Miguel Castanho Espada Teles  

 ----------  ---------------------------------- Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira 

 ----------  ---------------------------------------------- Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro  

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

 ---------- A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Mónica Góis Figueira. -------  

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

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO -----------------------------------------------------  

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

 ---------- Após verificação da existência de quorum foi pelo Sr. Presidente declarada 

aberta a reunião eram 10,00 horas com os pontos constantes da seguinte ordem de 

trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------  

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

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B1 - Toponímia ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 - Alienação de 5 Automóveis ------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - Diversos -------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ---------- VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR ---------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A ata da reunião anterior depois de transcrita foi lida em voz alta, aprovada 

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Técnica Superior – Mónica 

Góis Figueira, que secretariou. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------  

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

 ---------- B – PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------  

 ---------- RESUMO DIÁRIO  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/07 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 57 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

seis do mês de março do ano de dois mil e dezanove, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 756.054,47 € ( Setecentos e cinquenta e seis mil cinquenta e 

quatro euros e quarenta e sete cêntimos).  -----------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 - TOPONÍMIA --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/07 

 ---------- Foi presente informação da Divisão Técnica do seguinte teor: ---------------------  

 ---------- “Esteve presente nestes Serviços o Sr. Manuel Fernando Cavaco, residente 

no Monte Muralhas de Cima, na freguesia de Messejana, concelho de Aljustrel, 

informando que não consegue tratar de vários assuntos junto de algumas repartições 

administrativas (Finanças, Conservatória, etc), uma vez que o local onde reside não 

tem atribuído o respetivo código postal. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesse sentido, consultámos os CTT, que nos responderam o seguinte: --------  

 ---------- “Obrigado por nos contatar, a sua informação mereceu da nossa parte uma 

análise para podermos atribuir um código ao Monte Muralhas de Cima. -------------------  

 ---------- Verificando os Censos 2001 e 2011, o referido Monte não é um lugar. ----------  

 ---------- Trata-se de uma propriedade cujo o nome se identifica por Monte Muralhas 

agregada a um Caminho Municipal ou Rural, ou seja uma porta do referido Caminho.  

 ---------- Como tal para procedemos à atribuição, necessitamos de saber qual o nome 

atribuído ao Caminho Municipal ou Rural que sublinhamos a amarelo no mapa que 

anexamos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aguardamos pela sua resposta a fim de podermos concluir o respetivo 

processo de atribuição.”  ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Assim, para que os CTT possam indicar qual o “código postal” respeitante ao 

caminho indicado, será necessário a atribuição de um nome ao mesmo, pelo que se 

remete este pedido à reunião da Câmara Municipal para que possa deliberar nesse 

sentido.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir ao Caminho Municipal o nome 

de “Caminho do Monte Maralhas”. --------------------------------------------------------------------  

  --------- B2 - ALIENAÇÃO DE 5 AUTOMÓVEIS --------------------------------------------------  

 ---------- À hora indicada deu-se início à hasta pública para alienação dos bens 

móveis, tendo a Câmara deliberado por unanimidade: -----------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/07 

 ---------- Adjudicar o lote 1 identificado no Edital DARH-UGH/4/2019 a Francisco José 

Messias Figueira, pelo valor de 700,00 € (Setecentos euros); --------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/07 

 ---------- Adjudicar o lote 2 identificado no Edital DARH-UGH/4/2019 a Francisco José 

Messias Figueira, pelo valor de 150,00 € (Cento e cinquenta euros); ----------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/07 

 ---------- Adjudicar o lote 3 identificado no Edital DARH-UGH/4/2019 a Francisco José 

Messias Figueira, pelo valor de 1.050,00 € Mil e cinquenta euros); -------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/07 

 ---------- Adjudicar o lote 4 identificado no Edital DARH-UGH/4/2019 a Ambigroup 

Resíduos, S.A., pelo valor de 1.600,00 € (Mil e seiscentos euros); -------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/07 

 ---------- Adjudicar o lote 5 identificado no Edital DARH-UGH/4/2019 a Ambigroup 

Resíduos, S.A., pelo valor de 1.000,00 € (Mil euros); -------------------------------------------  

  --------- B3 - OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/07 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 5201 em que Gualter Manuel 

Amaro Guerreiro, residente na Rua António Serra n.º 33, em Rio de Moinhos, requer, 

em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 

atual redação, aprovação do projeto da arquitetura para construção de armazém, sito 

na Rua das Alturas, lote 7, em Rio de Moinhos, a que se refere o processo de obras 

n.º 45/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade anular a deliberação de Câmara 

tomada em reunião realizada a 19/12/2018 e aprovar o projeto de arquitetura, 

conceder a aprovação final e o respetivo licenciamento de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 25/03/2019. ------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/07 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 4635 em que Alfredo Pardal 

Fialho, residente na Rua António Alexandre Raposo, lote 5, em Aljustrel, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual 

redação, aprovação do projeto da arquitetura para alteração de edifício para 

moradia, sito na Rua 31 de Janeiro n.º 40, em Aljustrel, a que se refere o processo 

de obras n.º 41/2018. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a aprovação final e o 

respetivo licenciamento, condicionado à apresentação dos elementos em falta, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 20/03/2019. -------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/07 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 4756 em que Sociedade Agrícola 

Monte das Lanças, S.A., com sede na Herdade do Xacafre, na freguesia de São 

João de Negrilhos, requer, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 

555/99 de 16 de dezembro, na atual redação, aprovação do projeto da arquitetura 

para construção de casão, sito na Herdade da Mancoca, na freguesia de Aljustrel e 

Rio de Moinhos, a que se refere o processo de obras n.º 38/2017. -------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 25/01/2019. -------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/07 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1027 em que Olinorte - Produção 

Agrícola, Lda., com sede na Herdade das Mesas, na freguesia de Aljustrel e Rio de 

Moinhos, requer, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 

de dezembro, na atual redação, aprovação do projeto da arquitetura para alteração 

de edifício, sito na Herdade das Mesas, na freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos, a 

que se refere o processo de obras n.º 25/2019. ---------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 12/03/2019. -------------------------------------  
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  --------- B4 - SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/07 

 ---------- Foi presente carta datada de 22 de março de 2019, da Associação de 

Combatentes do Concelho de Aljustrel a solicitar a atribuição de um subsídio para 

fazer face às despesas com a realização do encontro anual dos combatentes do 

concelho, no âmbito das Comemorações do 25 de Abril. --------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de  

150,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B5 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- PROPOSTAS  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Presidente do seguinte teor: -----------------------  

 ---------- “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A 11 de abril de 2017 foi celebrado entre a Unidade Local de Saúde do Baixo 

Alentejo, EPE (ULSBA) e o Município de Aljustrel, um contrato de comodado, 

visando a cedência gratuita de uma parcela de terreno, com a área de 500m2, sito 

em Rio de Moinhos, concelho de Aljustrel, a desanexar do prédio urbano inscrito na 

matriz predial sob o artigo 700º e descrito na Conservatória o Registo Predial de 

Aljustrel sob o n.º 1308, a folhas 76v do Livro B5, para que nele se procedesse à 

construção e instalação da extensão de saúde de Rio de Moinhos. ------------------------  

 ---------- A referida cedência, de acordo com o estatuído na cláusula terceira do 

mencionado contrato, seria feita através da constituição do direito de superfície, 

cujas obrigações das partes contratantes seriam acordadas previamente num 

contrato-promesa celebrado para o efeito. ---------------------------------------------------------  

 ---------- O respetivo contrato-promessa não foi outorgado, e urge agora proceder à 

celebração da respetiva escritura de constituição do direito de superfície.----------------  

 ---------- Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea g) 

do n.º1 do art.º33 da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, autorize a constituição do 

direito de superfície sobre uma parcela de terreno, com a área de 500m2, sita em Rio 

de Moinhos, concelho de Aljustrel, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial 

sob o artigo 700º e descrito na Conservatória o Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 

1308, a folhas 76v do Livro B5, para que nele se proceda à construção e instalação 
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da extensão de saúde de Rio de Moinhos, não lhe podendo ser dado outro fim ou 

utilização, a favor da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (ULSBA), pelo 

prazo de 20 (vinte) anos, e autorize o Sr. Presidente a outorgar a respetiva escritura.” 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta. --------------------------   

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Presidente do seguinte teor: ------------------------  

 ---------- “Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A 11 de abril de 2017 foi celebrado entre a Unidade Local de Saúde do Baixo 

Alentejo, EPE (ULSBA) e o Município de Aljustrel, um contrato de comodado, 

visando a cedência gratuita de um prédio urbano, designado por lote 4, sito no 

Loteamento das traseiras da Rua de Aljustrel, em Messejana, destinado a 

construção, inscrito na matriz predial sob o artigo 1249º e descrito na Conservatória 

o Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 962/20150812 da freguesia de Messejana, 

para que nele se procedesse à construção e instalação da extensão de saúde de 

Messejana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A referida cedência, de acordo com o estatuído na cláusula terceira do 

mencionado contrato, seria feita através da constituição do direito de superfície, 

cujas obrigações das partes contratantes seriam acordadas previamente num 

contrato-promesa celebrado para o efeito. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O respetivo contrato-promessa não foi outorgado, e urge agora proceder à 

celebração da respetiva escritura de constituição do direito de superfície. ----------------  

 ---------- Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea g) 

do n.º1 do art.º33 da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, autorize a constituição do 

direito de superfície sobre prédio urbano, designado por lote 4, sito no Loteamento 

das traseiras da Rua de Aljustrel, em Messejana, destinado a construção, inscrito na 

matriz predial sob o artigo 1249º e descrito na Conservatória o Registo Predial de 

Aljustrel sob o n.º 962/20150812 da freguesia de Messejana, para que nele se 

proceda à construção e instalação da extensão de saúde de Messejana, não lhe 

podendo ser dado outro fim ou utilização, a favor da Unidade Local de Saúde do 

Baixo Alentejo, EPE (ULSBA), pelo prazo de 20 (vinte) anos, e autorize o Sr. 

Presidente a outorgar a respetiva escritura.” -------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta. --------------------------  
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  --------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL ----------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/07 

 ---------- Foi presente o boletim de atribuição ao cartão social referente a António Luís 

Alves Barroca, residente na Rua Cantinho da Ribeira n.º 3, em Rio de Moinhos. -------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a António Luís Alves Barroca 

com a validade de 1 ano. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a António Luís 

Alves Barroca. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/07 

 ---------- Foi presente o boletim de atribuição ao cartão social referente a José Manuel 

Anes Camacho, residente na Rua do Moinho n.º 24, em Montes Velhos. -----------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a José Manuel Anes 

Camacho com a validade de 1 ano. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a José Manuel 

Anes Camacho. --------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/07 

 ---------- Foi presente o boletim de atribuição ao cartão social referente a Paulo 

Alexandre Pereira Agostinho, residente na Rua Infante D. Henrique n.º 2-A, em 

Montes Velhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Paulo Alexandre Pereira 

Agostinho, Lara Alexandra da Silva Pereira e Alice Isabel da Silva Pereira com a 

validade de 1 ano. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Paulo 

Alexandre Pereira Agostinho e respetivo agregado familiar. ----------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/07 

 ---------- Foi presente o boletim de atribuição ao cartão social referente a Idalina dos 

Anjos Rosa, residente na Rua do Pombal n.º 7, em Ervidel. ----------------------------------  
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 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Idalina dos Anjos Rosa e 

António Jorge Ramos Jeremias com a validade de 1 ano. -------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Idalina dos 

Anjos Rosa e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/07 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Maria da 

Conceição dos Santos Cabete Rosete, residente na Rua de São João n.º 21, em 

Jungeiros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Idalina dos Anjos Rosa e 

António Jorge Ramos Jeremias com a validade de 1 ano. -------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Idalina dos 

Anjos Rosa e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/07 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Cátia 

Cristina Ramos Flores, residente na Rua dos Ferreiros n.º 44, em Aljustrel. --------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Cátia Cristina Ramos 

Flores, Hélder Fialho Ramos, Maria Natália Ramos Fialho, Solange Ramos Fialho, 

Hélder Fialho Ramos, Salomé Ramos Fialho e Beatriz Ramos Fialho com a validade 

de 1 ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Cátia Cristina 

Ramos Flores e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/07 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Maria 

Antónia Reis da Silva, residente no Bairro do Plano n.º 595, em Aljustrel. ----------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Antónia Reis da Silva  

e Leonardo Reis Pereira com a validade de 1 ano. ----------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Maria Antónia 

Reis da Silva e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------------------  
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  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/07 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Joana 

Maria Zeferino Silva, residente na Rua de Alvalade n.º 8, em Messejana. ----------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Joana Maria Zeferino Silva 

e Dora Cristina Zeferina Silva com a validade de 1 ano. ---------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Joana Maria 

Zeferino Silva e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/07 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Rui Pedro 

Fernandes Salvador, residente na Rua do Outeiro n.º 43, em Montes Velhos. ----------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Rui Pedro Fernandes 

Salvador com a validade de 1 ano. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Rui Pedro 

Fernandes Salvador. -------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/07 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Cristina 

Isabel Carvalho Duarte, residente na Rua dos Algares n.º 6, em Aljustrel. ----------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Cristina Isabel Carvalho 

Duarte, Cristóvão Manuel Galamba Calvinho Coelho, Catarina Duarte Coelho e 

Madalena Duarte Coelho com a validade de 1 ano. ---------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Cristina 

Isabel Carvalho Duarte e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/07 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Rui Pereira 

Guerreiro, residente na Travessa do Largo n.º 3, em Rio de Moinhos. ---------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Rui Pereira Guerreiro, Sónia 

Maria Moreira dos Ramos, Francisco Pereira Ramos Guerreiro, Romana Isabel 
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Pereira Ramos Guerreiro, Élio Santiago Pereira Ramos Guerreiro, Micael Ramos 

Guerreiro e Águeda Moreira Pereira Ramos Guerreiro com a validade de 1 ano. -------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Rui Pereira 

Guerreiro e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/07 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Rosa Maria 

Marques Bedulho Pereira, residente na Rua de Aljustrel n.º 24-A, em Aljustrel. ---------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Rosa Maria Marques 

Bedulho Pereira e José António Calado Nobre com a validade de 1 ano. -----------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Rosa Maria 

Marques Bedulho Pereira e respetivo agregado familiar. ---------------------------------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA ----------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, foi elaborada minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos que 

depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por unanimidade e assinada 

pelo Presidente e Vereadores presentes. -----------------------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO  --------------------------------------------------------  

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

a reunião eram 11:45 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

presente à reunião seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

e pelo Secretário. ------------------------------------------------------------------------------------------   
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PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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


