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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE CATORZE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZANOVE ----------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos catorze dias do mês de março de dois mil e dezanove, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-

Presidente, Óscar Domingues Ramos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 

Carrajola de Sousa 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 Presidente, Álvaro Beijinha e do Senhor Vereador Luis dos 

Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

declarada aberta pela Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos, às nove horas e trinta minutos.  

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

Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação as atas números 

nove e dez de reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. -----------------------  

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

-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: -----------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente e do 

Senhor Vereador Luis dos Santos. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS-

PCP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprova o Regime das Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária --------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.504/24 – GAP -------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

PROPOSTA: Tomar conhecimento do pedido de Apreciação Parlamentar ao Decreto-Lei n.º 

19/2019, de 28 de janeiro que “Aprova o regime das sociedades de investimento e gestão 

imobiliária”, entregue na Assembleia da Republica, pelo Grupo Parlamentar do PCP.---------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – 

PCP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Resposta à Pergunta ao MS - carência de profissionais - Cancelamento 

Cirurgias - Encerramento Serviços – HLA -----------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.504/22 - GAP.-------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

TOMAR CONHECIMENTO da resposta remetida pelo Ministério da Saúde ao Grupo 

Parlamentar do PCP, sobre a carência nos serviços públicos de saúde no Litoral Alentejano.-------  

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

ENTIDADE: FERNANDO PINHO LEITÃO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL LDA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: “Loteamento Municipal da Zona Industrial de Santo André – Expansão IV - 

Atribuição do lote 1”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.50.200/7 de 28 de fevereiro, da Secção de 

Aprovisionamento e Património da Divisão de Administração e Gestão Financeira. ------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  
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PROPOSTA: UM – Atribuir, por acordo direto, em regime de direito de superfície, à Fernando 

Pinho Leitão – Sociedade de Construção Civil Lda., o prédio designado por lote nº 1, com a área 

de 648,00m², inscrito na matriz sob o artigo 4701º, descrito na Conservatória do Registo Civil 

Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 02860/040995, do 

Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira – Expansão IV em Vila Nova de Santo André, 

para exercício da sua actividade, de construção civil, empreitadas e subempreitadas, compra e 

venda de imóveis, e revenda dos adquiridos para esse fim, comércio de materiais de 

construção civil, obras publicas, a que corresponde o CAE 41200 – R3. --------------------------------  

DOIS - O lote será atribuído em regime de direito de superfície, por acordo direto, pelo valor 

de 1,01€/m², o que perfaz 654,48€ anuais, e de acordo com as condições previstas no 

Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém.-----------------  

TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa para Constituição do Direito de Superfície, 

conforme documento anexo, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a notificação 

para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico 

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

DOIS - De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

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

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

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

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

ENTIDADE: JOAO FLORIBERTO ALMEIDA PEÇAS JOYCE CHALUPA ----------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos e 

águas residuais na fatura n.º 001/134994/2018 no valor de 434,18€ e pagamento em 

prestações após redução, referente ao consumidor n.º8671. ------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Pinheiro da Carapinha, Santiago do Cacém. -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/350.10.001/3, documento interno nº 3823 de 07/02/2019, 

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

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 37,25€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos,121,19€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e 101,33 € na tarifa variável da Água (sem IVA). -----------  

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: VASCO JOSUÉ GOMES ROSA ------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído ----  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2019/450.10.221/28 e de 2019/450.10.215/28 de 

08/03/2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pelo requerente para a realização de 

Música ao Vivo no dia 16 de março de 2019, no Bar “Casa Rosa” em Alvalade Sado entre as 

21.30h e as 03h. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DESANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ---------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

de Reabilitação Urbana. -------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Frações “B” e “V”, correspondentes ao quarto andar direito e cave B, do 

prédio urbano situado no número 2 da Rua Dr. Félix da Cruz (anteriormente designada Travessa 

do Mercado), em Santiago do Cacém, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz 

e São Bartolomeu da Serra. -----------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 6452 de 08/03/2019 - Processo 

2019/300.10.009/18 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a transmissão 

onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana de Santiago do Cacém – Frações 

“B” e “V”, correspondentes ao quarto andar direito e cave B, do prédio urbano situado no 

número 2 da Rua Dr. Félix da Cruz (anteriormente designada Travessa do 

Mercado), em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 3201 e descrito na 

Conservatória de Registo Predial sob o n.º 801/19890228, da União de Freguesias de Santiago 

do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. -----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 

(aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redacção em vigor), o Município de 

Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título oneroso de 

terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser 

submetido a deliberação da Reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na aquisição de 

imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante interesse municipal.---  

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização da 

reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no âmbito da 

ARU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM E GLOWOOD – INDÚSTRIA 

LD.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Abertura da discussão pública da alteração ao Loteamento Municipal do 

Parque Empresarial – Expansão 2 – Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 

Expansão 2, freguesia do Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 16/2017/5 de 22/11/2017 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

PROPOSTA: 1- Aprovar a abertura da discussão pública da alteração ao Loteamento 

Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – Expansão2, freguesia do Cercal do 

Alentejo, prédios descritos na conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 1941/20080827, -------  
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1942/20080827, 1943/20080827, 1944/20080827, 1945/20080827, 1947/20080827, -----------  

1948/20080827, 1950/20080827, 1951/20080827, 1952/20080827, 1953/20080827, -----------  

1954/20080827, 1955/20080827, 1956/20080827, 1957/20080827, 1958/20080827, -----------  

1959/20080827, 1960/20080827, 1961/20080827, 1962/20080827, 1963/20080827, -----------  

1964/20080827, 1965/20080827, 1966/20080827, 1967/20080827, 1968/20080827, -----------  

1969/20080827 e 1970/20080827 da respetiva Freguesia, conforme Memória Descritiva e 

Planta Síntese em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A alteração consiste na criação de um lote para instalação de uma unidade industrial de 

reciclagem de plástico, denominado por lote 2, resultante da anexação dos lotes 2, 3, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16 e de áreas provenientes de passeios, circulação e estacionamentos. ----------------  

Nos lotes 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 existem somente algumas ligeiras alterações de áreas, 

indicadas no quadro 4 da Memória Descritiva e Justificativa. ----------------------------------------------  

São suprimidos os lotes 25 e 26, sendo que parte da sua área, em conjunto com a área 

proveniente de domínio público municipal, dará origem aos lotes 36 a 40.------------------------------  

São ainda suprimidos os lotes 27, 28 e 29 que se transformam em espaço ajardinado. ---------------  

Procede-se à criação dos lotes 30 a 35 provenientes de área desafetada do domínio público 

municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Além dos usos de Indústria e Armazém já permitidos, são também admitidos os usos de 

Comércio e Serviços nos lotes 2, 6 e 7 existentes. Nos lotes 30, 31, 32 e 33 são propostos os usos 

de Indústria/Armazém/Comércio/Serviços. Nos restantes lotes mantém-se os usos de 

Indústria/Armazém. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Publicitar a abertura da discussão pública através de Aviso a publicar no Diário da República 

e comunicação social, por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) dias para 

recolha de sugestões, observações ou reclamações de interessados, estando o mesmo disponível 

na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, na sede do Município e na sede da Junta de 

Freguesia de Cercal do Alentejo.-----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação de loteamento promovida pela 

autarquia local em área não abrangida por Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor, deve, 

nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua actual 

redação, ser submetida a discussão pública, nos termos estabelecidos no artigo 89.º do Decreto-

Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, exceto no que se refere aos períodos de anúncio e duração da 

discussão pública que são, respetivamente de 8 e de 15 dias. -----------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM 

ASSUNTO: Doação de 4825 plantas florestais para rearborização do Pinhal do Concelho, 

pela Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. ------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santigo do Cacém --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2019/450.10.013/1 de 27 de fevereiro de 2019 da Divisão de 

Desenvolvimento Economico e Turismo. ------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Aceitar e agradecer a doação de 4825 plantas florestais para rearborização do 

Pinhal do Concelho pela empresa Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A, no valor de unitário 

de 1,272€, perfazendo um total de 6137,40€. ------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Garantir a rearborização de cerca de 9 hectares no Pinhal do 

Concelho-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com a alínea a), do nº 1 do artigo nº 62 e do nº 2 do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santo André. ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo DAGF/SAP/PAT - 2019/300.10.005/39. ------------------------------------  

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

PROPOSTA: Adjudicar ambos os lotes à empresa José Dias e Filhos, Lda. ---------------------------  

- Lote 1 – ZIL de Vila Nova de Santo André, com cerca de 23 hectares (cortes rasos) ---------------  

23 euros/m3, e nas restantes Condições da Hasta Pública.---------------------------------------------------  

- Lote 2 – ZIL de Vila Nova de Santo André, com cerca de 5 hectares (cortes rasos). 

23 euros/m3, e nas restantes Condições da Hasta Pública.---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação para ambos os lotes era de 22 euros /m3. ----------------  

2. Não houve mais interessados. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ ----------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Baile - Licenciamentos de Recinto de Diversão Provisória e Especial de 

Ruído --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos Div. Prov. 2019/450.10.221/27 e Esp. Ruído 

2019/450.10.215/27 de 06/03/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela requerente para a realização de 

um Baile no dia 06 de abril de 2019 das 19h às 04h no Salão Nobre do Quartel de Bombeiros 

de Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Acordo de Cooperação com o Plano Nacional de Leitura para implementação 

do Plano Local de Leitura ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2019/150.10.500/7 de 19/02/2019, Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. ------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Estabelecer um Acordo de Parceria com o Plano Nacional de Leitura (PNL), 

conforme documento em anexo.------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- No seguimento do convite do Plano Nacional de Leitura para assinatura 

de um Acordo de cooperação com vista à implementação do Plano Local de leitura, e 

considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) O Município de Santiago do Cacém tem uma política de promoção do livro e da leitura 

consolidada, expressa nas várias ações desenvolvidas pelas Bibliotecas Municipais por si só e 

no âmbito da Rede Concelhia de Bibliotecas, na qual são parceiras as Bibliotecas Escolares. 

b) A referida política de promoção do livro e da leitura pretende fomentar hábitos de leitura 

nos munícipes em geral com enfoque prioritário nas crianças e nos jovens, por acreditarmos 
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que as competências básicas se adquirem nas primeiras etapas da vida. Pressuposto que assenta 

na ideia de que a leitura contribui de forma decisiva para a promoção do acesso ao 

conhecimento, ao pensamento crítico, à cultura e à informação. -------------------------------------------  

c) Está a decorrer uma candidatura denominada Insucesso Zero- Igualdade na educação, em 

que 5 das 28 ações inscritas procuram contribuir para o desenvolvimento da leitura e da escrita 

na população escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Em conformidade com o disposto na alínea r) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Validação de candidaturas no âmbito do Regulamento para apoios 

financeiros a atletas individuais do Município de Santiago do Cacém. ----------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2019/850.10.500/2, de 19/02/2019 Divisão de Cultura e Desporto – Serviço 

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

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

PROPOSTA: Validar as candidaturas apresentadas pelos seguintes atletas: ---------------------------  

André Bôto- na modalidade de Triatlo; -----------------------------------------------------------------------  

Marco Ferreira – na modalidade de Rali;---------------------------------------------------------------------  

Paulo Morais – na modalidade de Trail e Ultra Trail; -----------------------------------------------------  

Luís Matos – na modalidade de Trail e Ultra Trail; -------------------------------------------------------  

Ana Filipa Santos – na modalidade de Ténis; 

Flávio Pacheco – na modalidade de Paraciclismo; ---------------------------------------------------------  

Bruno Rosa – na modalidade de BTT; ------------------------------------------------------------------------  

Pedro Fragoso – na modalidade de Motociclismo; ---------------------------------------------------------  

Ricardo Lopes – na modalidade de Motociclismo; ---------------------------------------------------------  

Bárbara Magro – na modalidade de Motociclismo; --------------------------------------------------------  

Martim Jesus – na modalidade de Motociclismo; ----------------------------------------------------------  

Roberto Baião – na modalidade de Trail; --------------------------------------------------------------------  

Pedro Matos – na modalidade de Motociclismo; -----------------------------------------------------------  

Alexandre Batista – na modalidade de Atletismo; ----------------------------------------------------------  

Pedro Trindade – na modalidade de Triatlo / Duatlo ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município possibilitam o desenvolvimento 

das actividades dos atletas que participam em iniciativas de âmbito nacional e internacional de 

elevada relevância. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das Autarquias Locais, 

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

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 pela Senhora Margarida Santos, Vice-

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas dez horas e quarenta e cinco minutos.----------------------------------------- -----------------  
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A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


