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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO ---------------------------------  

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

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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, Óscar 

Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira e Jaime António 

Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 

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

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Francisco de Sousa. -----------------------------------  

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta pelo Senhor Presidente, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos.. -----  

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

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

reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------  

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

-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: --------------------------------- -- 

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausências do Senhor Francisco de 

Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 

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

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

ENTIDADE: TAKE DANCE ----------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento da cedência de transporte --------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/950.20.300/2 – 07/03/2019 – GAP ----------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  

TOMAR CONHECIMENTO do email remetido pelo grupo “Take Dance”, onde agradecem 

a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, o apoio com a cedência de transporte, sendo 

assim possível a sua participação na iniciativa “ Vamos Dançar”, realizada no passado dia 04 

de março em Montemor-o-Novo, em representação do Município. ----------------------------------  

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

ENTIDADE: MARIA EVA VILHENA PEREIRA GAMITO RODRIGUES ----------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Águas Residuais, Resíduos 

Urbanos, aplicação do Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/45/2018 no 

valor de 915,96€ e pagamento faseado do valor após redução das rubricas, código 

consumidor 400305. ----------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua da Igreja, Abela. ---------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/350.30.001/46 de 15/02/2018, DAGF/A.A.A.S. -------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 73,12€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 259,87€ 

na tarifa variável da Águas Residuais e 281,62€ (sem IVA) na tarifa variável de água. ----------  

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 
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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: ANA SOFIA SILVA OLIVEIRA -----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e da tarifa 

variável de Águas Residuais na fatura nº 001/128595/2017 no valor de 142,21€ e na 

fatura nº 001/141088/2017 no valor de 54,67€. -------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua da Mãe D`Água nº 17 R/C Dto. Loja, Santiago do Cacém. -------------  

REFERÊNCIA: Processo nº2018/350.30.001/40 de 05/02/2018 DAGF/A.A.A.S. --------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 37,91€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 36,76€ 

na tarifa variável da Águas Residuais, na fatura nº 001/128595/2017. Autorizar a redução de 

11,32€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 13,37€ na tarifa variável da Águas Residuais, 

na fatura nº 001/141088/2017. -----------------------------------------------------------------------------  

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: SERVIÇOS SOCIAIS CULTURAIS E DESPORTIVOS DOS 

TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DO CONCELHO DE SANTIAGO DO 

CACÉM ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Jantar de Natal dos trabalhadores da Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém –2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/850.10.600/47 do Gabinete de Apoio ao Presidente --------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de 1.195€ (mil cento e noventa e cinco euros) para os 

Serviços Sociais Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho de 

Santigo do Cacém, para comparticipação nas despesas do Jantar de Natal. ------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Os Serviços Sociais realizaram um Jantar de Natal, tendo a Câmara 

Municipal se associado a esta iniciativa, possibilitando assim, a participação de todos os 

trabalhadores da Autarquia; --------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: A comparticipação da Câmara Municipal é de 7,50€ (sete euros e cinquenta cêntimos) 

por trabalhador; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Tendo sido registada a inscrição de 126 trabalhadores da Autarquia no Jantar de Natal 

a que acresce o pagamento da animação durante o jantar a comparticipação da Câmara 

Municipal cifra-se em 1.195,00€ (mil cento e noventa e cinco euros). ------------------------------  

De Direito: Compete à Câmara Municipal deliberar sobre a concessão de apoio financeiro a 

Instituições legalmente constituídas e participadas pelos trabalhadores do Município, tendo 

por objeto o desenvolvimento de atividades recreativas, nos termos da alínea p) do n.º 1 do 

artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alteração de Local das Reuniões de Câmara Municipal de 12/04; 03/05; 

10/05; 24/05; 07/06;14/06; 21/06; e 12/07 de 2018 ---------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.20.602/2 - Data: 16/03/2018 – GAP ---------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  

TOMAR CONHECIMENTO do teor do meu Despacho exarado sobre o documento interno 

com o registo nº 6617 de 12 de março, para efeitos do disposto no nº 4 do artº 40 da Lei 

75/2013 de 12 de setembro, referente à alteração do local das seguintes reuniões de Câmara 

Ordinárias: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Reunião de Câmara do dia 12 de abril – realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de Cercal 

do Alentejo, pelas 09h30; ----------------------------------------------------------------------------------  

• Reunião de Câmara do dia 03 de maio – realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de Abela, 

pelas 09h30; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Reunião de Câmara do dia 10 de maio – realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de 

Alvalade, pelas 09h30; --------------------------------------------------------------------------------------  

• Reunião de Câmara do dia 24 de maio – realiza-se na Delegação da União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, em São Bartolomeu da Serra; -----  

• Reunião de Câmara do dia 07 de junho – realiza-se na Biblioteca Municipal Manuel José do 

Tojal em Vila Nova de Santo André na Freguesia Santo André, pelas 09h30; ---------------------  

• Reunião de Câmara do dia 14 de junho – realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de 

Ermidas-Sado, pelas 09h30; --------------------------------------------------------------------------------  

• Reunião de Câmara do dia 21 de junho – realiza-se na Sede da União de Freguesias de São 

Domingos e Vale de Água, pelas 09h30; -----------------------------------------------------------------  

• Reunião de Câmara do dia 12 de julho – realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de São 

Francisco da Serra, pelas 09h30; --------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um: De acordo com o nº1, alínea m) do artº 35º, do nº 3 do artº 49 do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro e artº 

6º do Regimento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém; --------------------------------------  

Dois: No âmbito da iniciativa “Presidência nas Freguesias” ------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO DINAMIZADOR DO DESPORTO OS KOTAS BIKE TEAM ----  

ASSUNTO: Licenciamento de Prova Desportiva – 2º Trail da Primavera – Ratificação 

do Despacho -------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ademas, percorrendo a Serra até perto de S. francisco da Serra; Vale de 

Santa Cruz; Lagar do Parral; até próximo do Deixa-o-Resto; Ademas. -----------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Prova Desportiva – 2018/450.10.027/03 de 

16/02- DAGF/SAG/Taxas e Licenças --------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  

PROPOSTA: Ratificar o meu Despacho de 14 de março de 2018, referente ao Licenciamento 

solicitado pelo requerente para a realização do 2º Trail da Primavera a realizar no dia 18 de 

março de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. --------------------------------  

É competência da Câmara Municipal, o licenciamento de Provas Desportivas ao abrigo do 

artigo 8º do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março. -----------------------------------  
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A Associação não apresentou todos os documentos instrutórios do Processo em tempo útil 

de ser deliberado o Licenciamento pela Câmara. -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação de topónimo para a freguesia de Abela ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 25/2018/2 datado de 02 de março de 2018 da Divisão do 

Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO de novo topónimo da Freguesia de Abela: Rua Do Centro de 

Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Despacho nº 2578, de 17 de novembro de 2017 – subdelegação de 

competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DO CERCAL DO ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número seis, de dois mil e dezoito do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.367,91 € (quatro 

miltrezentos e sessenta e sete euros e noventa e um cêntimos) referente ao custo de seguros 

deviaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo. -----  

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

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

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CLUBE DE TÉNIS DE SANTO ANDRÉ -------------------------------------------  

ASSUNTO: Apoio para a 5ª Edição “Santo André + Saudável”---------------------------------  

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

REFERÊNCIA:850.10.600/39 de 28/02/2018 da Divisão Sócio Cultural / Serviço Municipal 

de Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 500,00€ (Quinhentos euros) para 

o Clube de Ténis de Santo André como apoio na organização da 5ª Edição do “ Santo André + 

Saudável”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 

desportiva junto da população. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais 

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

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

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
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JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, foi feita a seguinte declaração de voto: “Tendo em conta que existe 

um Regulamento para a atribuição de Apoios Financeiros ao Movimento Associativo 

Desportivo do Município, a atribuição extraordinária de verbas significa que o mesmo não 

está devidamente adequada, pelo que, deverá ser registo”. --------------------------------------------  

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

ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE ---------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído 

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/23 e de 2018/450.10.215/24 de 

12/03/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pelo Sporting Futebol Club Abelense 

para a realização de um baile no dia 31 de março 2018, na Sede do Clube na Abela entre as 

21.30h e as 05h. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002 de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: SOCIEDADE DA JUVENTUDE CERCALENSE --------------------------------  

ASSUNTO: Apoio financeiro para passeio de BTT “Só vai quem quer” ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.002/12 de 22/02/2018 da Divisão Sócio Cultural – 

Serviço Municipal de Desporto. ---------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta 

euros) para a Sociedade da Juventude Cercalense como apoio na organização do 10º Passeio 

de BTT “ Só vai quem quer”, nomeadamente para fazer face às despesas decorrentes da 

aquisição de prémios e do almoço para os participantes. ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 

desportiva junto da população. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais 

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

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, foi feita a seguinte declaração de voto: “Tendo em conta que existe 

um Regulamento para a atribuição de Apoios Financeiros ao Movimento Associativo 

Desportivo do Município, a atribuição extraordinária de verbas significa que o mesmo não 

está devidamente adequada, pelo que, deverá ser registo”. --------------------------------------------  

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

ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ ------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: 2018/350.30.001/6, da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde. -----------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador da Educação, Jaime Cáceres. -------------------------------  
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PROPOSTA: Transferir para o Agrupamento de Escolas de Santo André o valor de 

2.583,00€. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

(dois mil, quinhentos oitenta e três euros), para aquisição de uma máquina de lavar loiça 

industrial para o refeitório escolar da EB. ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – artigo 7º do D.L. nº 399-A/84 de 28 de dezembro e alínea hh) do 

número 1 do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei nº75/2013, 

de 12 de Setembro e alterações subsequentes;-----------------------------------------------------------  

DOIS – Tendo em conta que o refeitório escolar da Escola EB de Santo André garantiu no 

ano lectivo 2016/2017 as refeições escolares das crianças da educação pré-escolar e alunos do 

1ºciclo da Escola nº3 de Santo André que se encontrava em processo de requalificação e 

suporta no presente ano lectivo as refeições escolares das crianças da educação pré-escolar e 

alunos do 1ºciclo da Escola nº4 de Santo André pelas mesmas razões. -----------------------------  

Considerando o acréscimo do número de refeições e o desgaste dos equipamentos daí 

decorrente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído 

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/24 e de 2018/450.10.215/25 de 

15/03/2018 DAGF-SAG-Taxas e Licenças. -------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos solicitados pela Casa do Povo de Alvalade para a 

realização do Baile da Pinha no dia 24 de março de 2018, no Salão Nobre da Casa do Povo de 

Alvalade em entre as 21h e as 05h. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002 de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------  

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 

Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal.----------------------------------------------------- 

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

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

reunião pelas dez horas e vinte e cinco minutos . -------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 


