
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2016-03-03                                                                                                       Pág. 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZASSEIS -------------------------------------------  

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

Aos três dias do mês de março de dois mil e dezasseis, 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. ----------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: COMISSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER 2016 -------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de apoio para as Comemorações do Dia Internacional da Mulher – 8 

de março. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação n.º 1/COCDIM/2016. ---------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: Tomar conhecimento do programa constante da informação em anexo. ----  

Dois: Aprovar a comparticipação nas despesas inerentes à realização das iniciativas previstas, 

cujo valor se estima em 1.500,00 € (IVA incluído). ----------------------------------------------------  

Três: Aprovar a prestação de apoio logístico à iniciativa, nomeadamente: Apoio com abertura 

e funcionamento do Auditório Municipal António Chainho; reportagem fotográfica e cedência 

de transporte.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: As trabalhadoras das Autarquias Locais do Município de Santiago do 

Cacém comemoram anualmente o Dia Internacional da Mulher, através da realização de 

iniciativas, cuja organização é da responsabilidade da Comissão constituída para o efeito. -----  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA ENCARNACAO MARTINS PEREIRA ---------------------------------   

Assunto: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e tarifa Variável de 

água Residuais e aplicação do consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 

001/149322/2015 no valor de 557,30€ e da fatura nº 001/124492/2015 no valor de 148,74€. 

LOCALIZAÇÃO: Rua da Liberdade nº 4, Alvalade. -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número trinta e dois da Área Administrativa de Águas e 

Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------  

PROPOSTA: Ponto um - Autorizar a redução de 13,98€ na tarifa variável de Resíduos 

Urbanos,42,19€ na tarifa variável de Águas Residuais, e a redução de 30,71€ na tarifa variável 

da Água (sem IVA), fatura nº 001/124492/2015.  ------------------------------------------------------  

Ponto dois - Autorizar a redução de 49,79€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos,170,24€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e a redução de 171,83€ na tarifa variável da Água (sem 

IVA), fatura nº 001/149322/2015. -------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: FERNANDO JOSÉ NUNES PEREIRA ---------------------------------------------    

ASSUNTO: Transmissão do Lote 7 do Loteamento Municipal de Zona de Atividades 

Mistas – Sul, em Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 191/DAGF/SAP/1997 da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: 1 - Autorizar o senhor Fernando José Nunes Pereira a transmitir o lote n.º 7, 

sito no Loteamento Municipal da ZAM - Sul, em Santiago do Cacém, descrito na 

Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém, sob a 

ficha n.º 1769/19960301, da freguesia de Santiago do Cacém (extinta) e inscrito na matriz sob 

o artigo 3 543º, da União das Freguesias de Santiago do Cacém Santa Cruz e São Bartolomeu 

da Serra, para TransmissãoSado – Reparação de Caixas de Velocidades, Unipessoal, Lda., 

para exercer a atividade de Comércio e Serviços.-------------------------------------------------------  

2 - Manter a reserva de propriedade a favor do Município, até ao cumprimento integral das 

obrigações pelo adquirente. --------------------------------------------------------------------------------  

3 - 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: 1- De acordo com o solicitado pelo requerente. -------------------------------  

2-De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO DOS MORADORES DE 

VALE DAS ÉGUAS ---------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Bailes, mastro popular e feira anual. --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: INF.08/SAC/DCD/2016 e Proc.17,18,19,20,21,22,23,24,25/TL/ LICENÇAS 

DIVERSÃO PROVISÓRIA E ESPECIAL DE RUÍDO/2016. ---------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Que se apoie a Associação através da ratificação do ato administrativo de 

isenção do pagamento das taxas referentes às licenças de ruído e de recinto de diversão 

provisória para a realização de um baile no dia 19 de fevereiro de 2016 no valor total de 

27.40€ (vinte sete euros e quarenta cêntimos), emitido por despacho do Sr. Presidente no dia 

15 de fevereiro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------  

  2- Que se apoie a Associação através da isenção do pagamento das taxas referentes às 

licenças de ruído e de recinto de diversão provisória para a realização de bailes, nos dias 4 de 

março, 2 de abril, 7 de maio, 3 e 4 de junho, 10 e 11 de setembro, 1 de outubro, 5 de 

novembro e 3 de dezembro de 2016 no valor total de 274€. ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto:- A Associação de Cultura e Recreio dos Moradores de Vale 

das Éguas é uma instituição sem fins lucrativos que contribui para o desenvolvimento cultural, 

social e desportivo da comunidade e região em que se insere, através das inúmeras atividades 

que promove. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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De Direito: - É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto no nº 2 do artº6º do Regulamento Municipal de Taxas e ao abrigo do nº 3 do artº 35º 

do Regime Jurídico das autarquias locais aprovado pela lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

deverá o ato ser ratificado para a 1ª proposta. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES “OS AMIGOS DAS CATIFARRAS”  

ASSUNTO: Alterações na Sala de Convívio-Isenção de taxas urbanísticas. ------------------  

LOCALIZAÇÃO: Raco de Baixo – Catifarras. -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 21/2016 datado de 12/02/2016 da Divisão de Território, 

Atividades Económicas e Turismo em nome de Associação de Moradores “Os Amigos das 

Catifarras” . ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da isenção de pagamento de taxas urbanísticas, no valor de 

197,21 € (cento e noventa e sete euros e vinte e um cêntimos). --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Alínea c), nº1 do artigo 8.º do Regulamento Municipal de Taxas, o qual 

institui que “Associações culturais, desportivas, recreativas ou outras, legalmente constituídas 

que, na área do município, prossigam fins de relevante interesse público … estão isentas do 

pagamento de taxas de urbanismo, quando as operações urbanísticas a realizar forem 

destinadas a utilização própria …” ------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Declaração de Caducidade nos termos do nº 5 do artigo 71º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE).  -------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processos números 106/2009, 79/2007, 173/2001, 118/2008, 270/2006, 

92/2010, 77/2012 e 94/2008 e informação nº 39/DTAET/SAL/2016. -------------------------------  

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

PROPOSTA: Retirar para reformulação ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA ANTÓNIA CANDEIAS ------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 35 do Loteamento Municipal 

de Abela. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Abela. ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de José Gamito Gonçalves da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM – Autorizar a Senhora Maria Antónia Candeias, a transmitir o direito de 

superfície que incide sobre o lote n.º 35, com a área de 616,25m², sito no Loteamento 

Municipal de Abela, inscrito na matriz sob o artigo 1001º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 

00020 da freguesia de Abela, para o Senhor Frutuoso da Palma Ramos. ---------------------------  

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 – Conforme condições de constituição do direito de superfície;  ------  

DOIS - De acordo com o solicitado pelo superficiário, em 19 de fevereiro 2016;  ----------------  

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

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

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

ENTIDADE: EQUIPA DE ANIMAÇÃO DA II SECÇÃO- EXPLORADORES- CNE 

722- SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento , balanço da atividade – Trilhos de Natal 2015 ------------------  

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

REFERÊNCIA: Ofício com registo de entrada nº 761 de 19/01/2016. ----------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento da Equipa de Animação da II secção – 

Exploradores – CNE 722 de Santiago do Cacém pelo apoio do Município à atividade escutista 

promovida e criada pelo Agrupamento.  -----------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CORAL DO CLUBE GALP ENERGIA --------------------------------------------  

ASSUNTO: Concerto de Natal – Transferência de Verba ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação número 68/SAC/DCD/16 da Divisão de Cultura e Desporto. ----  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) para o 

Clube Galp Energia destinado ao Coral do Clube Galp Energia, para apoiar a realização do 

Concerto de Natal de dois mil e quinze. ------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:1 - Ao Abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Os objetivos destes concertos são para além de assinalar a quadra festiva, assinalar os 21 

anos de existência do coral e proporcionar aos cidadãos momentos de convívio na época 

natalícia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA ------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação nº07/SAC/DCD/16, com o Processo nº 05/SAC/DCD/16  da 

Divisão de Cultura e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 500,00€ (quinhentos euros) 

para a Paróquia de Santa Maria como forma de apoio à realização da Festa de verão a 

promover nos dias 1 e 2 de julho de 2016, em parceria com o Jornal O Leme. --------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 175/2013 de 12 de setembro. 

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

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

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

ENTIDADE: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL 

(CIMAL) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: 34ª Volta ao Alentejo, em Ciclismo. ----------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 31.1.1 com a informação nº 20/2016, da Divisão de Cultura e 

Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. -------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a CIMAL, no valor de 5.000,00€ (Cinco 

mil euros), para fazer face aos custos da organização da prova supra referida.---------------------  

FUNDAMENTOS: 1- O grande interesse que o ciclismo desperta é um fator que corresponde 

aos anseios da população, dadas as suas características e toda a estrutura logística que é 

promovida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Santiago do Cacém também tem tradições nesta modalidade, pelo que é 

grande o carinho com que os munícipes recebem os ciclistas e os eventos velocipédicos. -------  

A Volta ao Alentejo, já anteriormente realizada no Concelho, é uma prova do calendário 

internacional e terá um elevado acompanhamento dos Meios de Comunicação Social, 

incluindo a televisão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A sua passagem por algumas freguesias do Concelho constituirá um acontecimento e um 

espetáculo desportivo de relevância. ----------------------------------------------------------------------  

2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA TERESA FERRÃO -----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Doação de documentação ao Município de Santiago do Cacém  -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 02/18.1.2/DCD/SMBA/2015 da Divisão de Cultura e Desporto. 

APRESENTANTE: Senhor Vereador, Norberto Barradas. ------------------------------------------  

PROPOSTA: Aceitar e agradecer a doação do conjunto documental, em anexo, o qual irá 

integrar os fundos documentais do Conselheiro Correia e Lança, Família Hidalgo Vilhena e a  

Coleção fotográfica José Benedito Hidalgo Vilhena. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- A Senhora Maria Teresa Ferrão dispõe no seu património de um 

conjunto documental identificado em guia de remessa anexa, que pretende doar ao Município 

de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  

2- De acordo com a alínea j) do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal no âmbito de competências materiais: aceitar doações, legados e 

heranças a benefício de inventário. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -----  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão do Território, 

Atividades Económicas e Turismo/2015. ----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Autorizar a cedência da banca n.º 18 – Nave 2 do Mercado Municipal de 

Vila Nova de Santo André, para ocupação mensal, à Senhora Carla Cristina da Silva Cavaco 

Nunes, contribuinte n.º 203 89 281, para desenvolvimento da atividade económica de 

comércio de produtos alimentares.  -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com parecer técnico anexo ao processo e requerimento 

apresentado pela Sra. Carla Cristina da Silva Cavaco Nunes; ----------------------------------------  

2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 

em reunião ordinária da Câmara Municipal de 12/04/1967.-------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -----  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão do Território, 

Atividades Económicas e Turismo/2015 -----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Autorizar a cedência da banca n.º 15 – Nave 1 do Mercado Municipal de 

Vila Nova de Santo André, para ocupação mensal, ao senhor Ricardo Jorge Gaspar Ferreira, 

contribuinte n.º 225 990 253, para desenvolvimento da atividade económica de comércio de 

produtos alimentares.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com parecer técnico anexo ao processo e requerimento 

apresentado pelo senhor Ricardo Jorge Gaspar Ferreira; ----------------------------------------------  

2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 

em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967.  -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de bancas no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André  ---  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão do Território, 

Atividades Económicas e Turismo. -----------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1.º Aprovar a cedência da banca n.º 12 da nave 2 do Mercado Municipal de 

Vila Nova de Santo André à Senhora Dora Margarida Santana Cavaco, para ocupação mensal, 

para venda de produtos de artesanato; --------------------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da alteração temporal da utilização da banca 13 da nave 2, a 

qual foi atribuída à senhora Dora Margarida Santana Cavaco em reunião de câmara de 

24/07/2014, com utilização diária, e que passará a ser utilizada pela mesma com periocidade 

mensalmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com o exposto na informação n.º 64/DTAET/2016 e no 

requerimento apresentado pela senhora Dora Margarida Santana Cavaco; -------------------------  

2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 

em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967. --------------------------------------------------------   

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Hasta Pública para Alienação de Madeira de Eucalipto. --------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho e Boavista em Santiago do Cacém e Bairro do Pinhal 

em Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 01-14.09/DAGF/SAP/2016. ----------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a realização de procedimento por hasta pública para alienação 

de madeira de eucalipto, propriedade do Município de Santiago do Cacém. -----------------------  

Dois: Aprovar as condições da hasta pública, conforme documento em anexo. -------------------  

Três: Efetuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 07 de abril de 2016, 

pelas 11,30 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  
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Dois – Em virtude dos bens se mostrarem dispensáveis à atividade municipal. -------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Hasta Pública para Alienação de Madeira de Pinheiro Bravo. ------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém - Pinhal do Concelho. --------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 02-14.09/DAGF/SAP/2016. ----------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a realização de procedimento por hasta pública para alienação 

de madeira de pinheiro bravo, propriedade do Município de Santiago do Cacém. ----------------  

DOIS: Aprovar as condições da hasta pública, conforme documento em anexo. -----------------  

TRÊS: Efetuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 07 de abril de 2016, 

pelas 11,45 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

Dois – Em virtude dos bens se mostrarem dispensáveis à atividade municipal. -------------------  

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 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 

Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  ------  

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

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

reunião pelas onze horas e trinta minutos.----------------------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 


