
 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º 12 /2017  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26 DE MAIO DE 2017  
128 

 

 

- ATA N.º 12/2017 - 

 

 ---------- Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, 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:  ---------------------------------------- Manuel Nobre Rodrigues Rosa  

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------- João Carlos Soares Mestre  

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

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

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

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

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

 ---------- Após verificação da existência de quórum 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 - Hasta pública - Concessão de Lojas no Mercado Municipal de Aljustrel --  

 ---------- B2 - Ratificação de despachos --------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na atual 

redação) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - Diversos -------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 ---------- 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-01/12 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 98 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

cinco do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 838.847,77 € ( Oitocentos e trinta e oito mil oitocentos e 

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

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

 ---------- B1 - HASTA PÚBLICA - CONCESSÃO DE LOJAS NO MERCADO 

MUNICIPAL DE ALJUSTREL -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/12 

 ---------- À hora indicada deu-se início à hasta pública para concessão de lojas no 

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

 ---------- Adjudicar a loja n.º 2 do Mercado Municipal de Aljustrel a Jéssica Alexandra 

Mestre Tomé pelo valor de 16,25 € (dezasseis euros e vinte e cinco cêntimos). --------  

  --------- B2 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS ---------------------------------------------------  

 ---------- CONSTRUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA AO CARREGUEIRO E RESERVATÓRIO - 

CONCURSO PÚBLICO -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/12 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: -  

 ---------- “Nos termos do n.º 4 do art.º 50.º do CCP deverão os presentes 

esclarecimentos serem juntos às peças do procedimento que se encontram patentes 

para consulta e serem imediatamente notificados todos os interessados que as 

tenham adquirido. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 
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35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 

17 de maio de 2017. O Presidente, a)assinado.” -------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  

  --------- B3 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

ATUAL REDAÇÃO) --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/12 

 ---------- Foi presente informação referindo que o edifício sito na Rua das Forças 

Armadas s/n.º , no Carregueiro, do qual é proprietária/herdeira conhecida Natércia 

Cavaco, residente na Rua de Casével n.º 4, em Castro Verde, se encontra em 

estado de degradação, oferecendo perigo para a saúde pública e para a segurança 

das pessoas, pelo que se propõe que os serviços técnicos façam uma vistoria para 

determinar da realização, ou não, de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança do edifício, ou demolição nos termos do disposto no 

n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e n.º 1 do Art.º 90.º do Decreto-lei n.º 555/99, na sua atual 

redação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio; nomear os técnicos - Arquiteta Judite Aiveca; Eng.º Paulo Ferreira e Fiscal 

Municipal Luis Palma para a feitura da mesma e notificar a proprietária/herdeira 

conhecida da data da sua realização. ---------------------------------------------------------------  

  --------- B4 - OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/12 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 2129 em que CLIVEBE - Clínica 

Veterinária de Beja, Lda, com sede na Rua Infante D. Henrique n.º 27 A r/chão, em 

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

dezembro, na atual redação, autorização para alteração do uso do edifício sito na 

Avenida da Liberdade n.º 58, Fração A, r/chão, em Aljustrel, passando o seu uso de 

“Clínica Dentária” para “Estabelecimento de Comércio e/ou Serviços”. --------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a alteração de utilização de 

Clínica Detária para Estabelecimento de Comércio e /ou Serviços de acordo com o 

parecer da Divisão Técnica de 24/05/2017. --------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/12 
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 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 381 em que Estilos Rústicos, 

Lda., com sede na Rua Vieira da Silva - Prazeres n.º 80-1.ºEsq., em Lisboa, requer, 

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

atual redação, o licenciamento do projeto da arquitetura para construção de edifício 

para restaurante, sito na Rua de Nossa Senhora do Castelo n.º 9, em Aljustrel, a que 

se refere o processo de obras n.º 33/2015. ---------------------------------------------------------  

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

respetivo licenciamento de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 22/05/2017.  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 910 em que Maria Antónia dos 

Reis Cecília, residente na Rua 5 de Outubro n.º 75, em Aljustrel, requer, em 

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

redação, o licenciamento do projeto da arquitetura para ampliação de moradia, sita 

na Rua 5 de Outubro n.º 75, em Aljustrel, a que se refere o processo de obras n.º 

10/2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 16/05/2017. -------------------------------------   

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/12 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 395 em que Carlos Alberto Batista 

Estebainha, residente na Rua de Olivença n.º 80 e 82, em Aljustrel, requer, em 

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

redação, o licenciamento do projeto da arquitetura para construção de edifício 

multifamiliar (2 fogos), sito na Rua de Lisboa, em Aljustrel, a que se refere o 

processo de obras n.º 2/2017. --------------------------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 23/05/2017. -------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/12 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 394 em que Carlos Alberto Batista 

Estebainha, residente na Rua de Olivença n.º 80 e 82, em Aljustrel, requer, em 

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

redação, o licenciamento do projeto da arquitetura para construção de edifício 
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multifamiliar (2 fogos), sito na Rua João de Deus, em Aljustrel, a que se refere o 

processo de obras n.º 1/2017. -------------------------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 23/05/2017. -------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/12 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 5503 em que Centro Veterinário 

da Mata de Santa Iria, Soc. Unipessoal, Lda., com sede na Rua Humberto Delgado 

n.º 67, em Turcifal, requer, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 

555/99 de 16 de dezembro, na atual redação, o licenciamento do projeto da 

arquitetura para remodelação / adaptação de agroturismo, na Herdade da Beguina 

de Baixo, em Aljustrel, a que se refere o processo de obras n.º 29/2016. -----------------  

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

respetivo licenciamento, e isentar o requerente da apresentação do projeto de gás de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 23/05/2017. -------------------------------------  

  --------- B5 - SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/12 

 ---------- Foi presente carta datada de 25 de março de 2017 da Marcha Baeta de 

Messejana a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face às despesas com 

a elaboração dos arcos e a confeção dos fatos. --------------------------------------------------  

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

350,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deliberou ainda conceder o mesmo subsídio a todas as Marchas que o 

solicitem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B6 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- FEIRA DO CAMPO ALENTEJANO 2017 -----------------------------------------------  

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

 ---------- O Sr. Presidente propôs, para o preço de entrada na Feira do Campo 

Alentejano 2017, o valor de 2,00 € para a pulseira de um dia e 5,00 € para a pulseira 

de três dias, sendo as crianças até aos 12 anos a entrada gratuita. ------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de preços dos 

bilhetes para a XVII Edição da Feira do Campo Alentejano. ----------------------------------  

  --------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL ----------------------------------------------------   
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 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/12  

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

Cristina Gracias, residente no Monte do Santinho, em Aljustrel. -----------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Paulo Jorge Cristina Gracias, 

Célia Andrade da Silva, José da Conceição Gracias, Adriano da Silva Gracias e 

Deolinda da Silva Gracias com a validade de 1 ano. --------------------------------------------  

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

Cristina Gracias e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------------     

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/12  

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

Ribeiro Pereira, residente na Rua da Liberdade n.º 41, em Rio de Moinhos. -------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Filipa Isabel Ribeiro Pereira, 

Emanuel Cesár Cravinho Serôdio, Alexandre Miguel Serôdio Pereira, Inês Filipa 

Pereira serôdio e Luena Isabel Pereira Serôdio com a validade de 1 ano. ----------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Filipa Isabel 

Ribeiro Pereira e respetivo agregado familiar. -----------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/12  

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

Céu Rosa Nunes Costa, residente na Rua dos Altos n.º 32 - A, em Aljustrel. ------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria do Céu Rosa Nunes 

Costa e Érica Sofia Nunes Costa com a validade de 1 ano. -----------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Maria do Céu 

Rosa Nunes Costa e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/12 

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

Antónia da Silva, residente na Rua do Sargaçal n.º5, em Ervidel. ---------------------------  

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

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

Manuel João da Silva Paulino com a validade de 1 ano. ---------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Maria Antónia 

da Silva e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/12 

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

Elisabete Fialho Torpes Pires, residente no Bairro da Cruz Vermelha n.º50, em 

Carregueiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Elisabete Fialho 

Torpes Pires, Rui Manuel dos Santos Guerreiro Pires e  Vanessa Isabel Fialho Pires 

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

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

Elisabete Fialho Torpes Pires e respetivo agregado familiar. ---------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/12 

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

Loução Coelho Guerreiro, residente na Rua 5 de Outubro n.º1, em Corte Vicente 

Anes. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Marsília Loução Coelho 

Guerreiro com a validade de 2 anos.-----------------------------------------------------------------  

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

Loução Coelho Guerreiro. -------------------------------------------------------------------------------  

  --------- EMPRÉSTIMO ATÉ AO MONTANTE DE 832.136,48 €-----------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/12 

 ---------- Foi presente a proposta de retificação das cláusulas referente ao empréstimo 

celebrado com a Caixa Geral de Depósitos até ao montante de 832.136,48 € 

(Oitocentos e trinta e dois mil cento e trinta seis euros e quarenta e oito cêntimos). ---  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o aditamento ao Contrato de 

Empréstimo celebrado entre a Caixa Geral de Depósitos e o Município de Aljustrel 

até ao montante de 907.674,76 € e submete-lo à Assembleia Municipal para que 

está o possa apreciar e votar. --------------------------------------------------------------------------  

  --------- PROPOSTA --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/12 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º 12 /2017  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26 DE MAIO DE 2017  
135 

 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Tendo em consideração a necessidade de assegurar a manutenção do 

parque de viaturas automóveis e o parque de máquinas, torna-se necessário reforçar 

os recursos humanos da autarquia nesta área, e tendo em consideração as verbas 

afetadas ao recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de 

trabalho previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal aprovado, na modalidade de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado, proponho, em 

conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de 

Setembro, que se proceda à abertura de procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado – 

contrato a termo resolutivo certo pelo período de um ano, para ocupar um posto de 

trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente 

Operacional – Mecânico, com fundamento na alínea f) do n.º1 do artigo 57º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º35/2014, de 20 de 

junho: --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, tendo em consideração o seguinte: ----------------------------------------------  

 ---------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade e para assegurar o funcionamento dos 

serviços operacionais; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. ---------------------------------------  

 ---------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de ocupação 

dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 
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relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 

funções pública ou colocado em situação de mobilidade especial. --------------------------  

 ---------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2017;  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 

n.º209/2009, de 3 de Setembro, que se proceda à abertura de procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo determinado – contrato a termo resolutivo certo pelo período de um ano, para 

ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Assistente Operacional – Mecânico.” -----------------------------------------------  

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

  --------- INFORMAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/12 

 ---------- Foi presente informação dos serviços comunicando a listagem de todos os 

contratos de prestação de serviços, os quais não ultrapassam o montante de 

5.000,00 €, celebrados no mês de abril do corrente ano, conforme o disposto no n.º 3 

do art.º 4.º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro. -------------------------------------------  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/12 

 ---------- Foi presente informação do seguinte teor: -----------------------------------------------  

 ---------- “Nos termos do disposto nos números 4 e 12 do art.º 49.º da Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 2017, “A celebração ou 

renovação de contrato de aquisição de serviços é obrigatoriamente comunicada, no 

prazo de 30 dias contados da assinatura do contrato à Câmara.” ---------------------------  

 ----------  - Prestação de serviços de segurança para a Feira do Campo Alentejano – 

adjudicado à Mama Sume em 22/05/2017 pelo valor de 7.327,88 euros + IVA 

(Dispensado de contrato escrito); ---------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Espetáculo musical com Pedro Abrunhosa - adjudicado à Sons em 

Trânsito em 22/05/2017 pelo valor de 26.500,00 euros + IVA (Dispensado de 

contrato escrito); -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Espetáculo musical com Diogo Piçarra - adjudicado à Universal Portugal, 

S.A. em 22/05/2017 pelo valor de 11.000,00 euros + IVA (Dispensado de contrato 

escrito).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 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 12:30 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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