CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
ATA NÚMERO DEZOITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E
DEZASSETE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezassete, na Sala de reuniões da Sede da
Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo, 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,
Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de
se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Paulo Gamito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente Álvaro Beijinha, às onze horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número
dezassete, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA:-------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador
Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA
SEDE DA FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO – AGRADECIMENTOS. ---O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
António Albino, e de outros membros dos órgãos da autarquia, assim como do público.
Agradeceu também o acompanhamento do Senhor Presidente da Junta de Freguesia nas
visitas que o Executivo Municipal tem feito na Freguesia e a disponibilização da Sede da
mesma para a realização da presente reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia agradeceu, mais uma vez, a visita dos membros
do Executivo Municipal à Freguesia, considerando que estas visitas são de extrema
importância para um contacto direto dos eleitos com a população e com as suas associações
e outras entidades coletivas e particulares, esperando que, no futuro, seja dada continuidade
a esta iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Aulean Campos da Associação Cercal
bike, o qual começou por agradecer a oportunidade de apresentar a Associação e expor à
Câmara Municipal alguns dos seus projetos. Referiu que se tratava de uma Associação
jovem, no tempo, e na composição, cujo objetivo principal é o incentivo ao uso da bicicleta
no Município, sendo necessário criar condições de circulação para as mesmas ao redor da
Vila de Cercal do Alentejo, acrescentando que têm uma ideia que passa pela criação de uma
rota, a qual já delinearam, mas que pode ser alterada, considerando que a implantação e a
manutenção da mesma para a prática de BTT e com um trilho para caminhada inserida na
mesma, poderá ser feita com custos fixos sustentáveis, sendo que, já contactaram com
alguns empresários que se mostraram disponíveis para ajudar, de diferentes formas, mas
gostariam também de poder contar com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de
Freguesia para a concretização deste projeto. -------------------------------------------------------Ata de 2017-05-04
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Mais informou que embora a competição não seja uma prioridade da Associação, mas sim a
prática da modalidade, pelo gosto na mesma, ficaram em segundo lugar numa prova em
Odemira, onde participaram cerca de quarenta equipas.-------------------------------------------Referiu ainda que considerava que se tratava de um projeto pioneiro e inovador que tinha
condições para resultar, porque era uma rota com uma belíssima paisagem, uma barragem, a
serra e o mar. --------------------------------------------------------------------------------------------Concluiu, referindo que a Associação Cercal bike era constituída por uma grupo de pessoas
que reuniam na casa uns dos outros, porque não tinham uma sede, solicitando também o
apoio das autarquias na procura de um espaço disponível para o efeito, acrescentando ainda
que a Associação tem outros projetos, nomeadamente a criação de uma escola de BTT para
crianças.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente começou por saudar a Associação pela ideia e a audácia no sentido da
sua concretização, acrescentando que a Câmara Municipal dará o apoio que for possível,
sendo necessário analisar, em termos práticos, o que vai ser preciso. ---------------------------Relativamente ao espaço para a sede da Associação, informou que a Câmara Municipal tem
respondido às solicitações de diferentes associações, sempre que tem imóveis disponíveis,
informando que no dia anterior tinha havido um compromisso com a Banda Filármónica
Lira Cercalense, no sentido da cedência do espaço do antigo Posto de Turismo, mas que se
perspetivava a desativação de mais uma escola básica do 1º Ciclo, a qual podia vir a servir
para o efeito, e que, entretanto, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia iriam ver se
havia outras possibilidades. ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente agradeceu a presença dos membros da Associação. ----------------------O Senhor Vereador Norberto Barradas informou que o compromisso com a Banda Lira
Cercalense, resultou de um pedido que a mesma tinha feito, havia algum tempo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO COM A SENHORA SECRETÁRIA DE ESTADO DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA -----------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu, no dia vinte e oito de abril, no
âmbito da CIMAL, com a Senhora Secretária de Estado, Célia Ramos, à qual foram colocar
várias questões no âmbito do ordenamento do território, nomeadamente a questão relativa a
legislação que estava para entrar em vigor e que previa a obrigatoriedade de entrega dos
PDMs até trinta de junho do ano em curso. Acrescentou que esta situação não se colocava
ao Município de Santiago do Cacém, o qual já tem o seu PDM aprovado, mas teria que
incorporar no mesmo os planos especiais, até àquele prazo. Mais referiu que foram
informados naquela reunião que o prazo de entrega daqueles documentos ia ser prorrogado.
Informou ainda que foram discutidas outras temáticas, nomeadamente questões relativas à
Reserva Ecológica Nacional (REN) e sobre o Parque de estacionamento da Costa de Santo
André, assunto que já foi desbloqueado superiormente, mas que a Câmara Municipal vai ter
que assumir, embora não sendo da sua responsabilidade e, tendo atempadamente alertado,
mais do que uma vez, para o facto da solução adotada para a pavimentação do Parque não
ser a mais adequada e que a mesma iria trazer problemas no futuro, o que veio a acontecer.
Acrescentou que a Câmara Municipal vai avançar com os procedimentos para a adjudicação
da empreitada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTO ANDRÉ–
ANIVERSÁRIO ----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento de que esteve presente, acompanhado do Senhor
Vereador Albano Pereira, na festa de aniversário daquela Associação, onde reafirmou o
compromisso da Câmara Municipal na comparticipação de cinquenta por cento da parte não
financiada pelos fundos europeus, da obra de remodelação do Quartel, o que se traduzirá
num montante de cerca de cinquenta mil euros. ---------------------------------------------------Ata de 2017-05-04
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Acrescentou que este será um princípio a aplicar no apoio às outras associações de
bombeiros do Município no que respeita a obras a efetuarem no âmbito de candidaturas a
Fundos Comunitários, informando que, infelizmente, não foram aprovadas as candidaturas
apresentadas pelas associações de bombeiros do Cercal do Alentejo, Alvalade e Santiago do
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMEMORAÇÕES DO 1º DE MAIO NO MUNICÍPIO ------------------------------------O Senhor Presidente informou que teve oportunidade de se deslocar às barragens do
Município, Fonte Serne e Campilhas, entre outros locais, onde pôde verificar que havia
muita participação das populações, considerando importante que esta data histórica, da luta
dos trabalhadores de todo o mundo por melhores condições de vida, continue a ser
assinalada no Município e no País, recordando que, antes do 25 de Abril de 1974, era
proibida a sua comemoração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia três de maio do
corrente ano, eram as seguintes:-----------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.229.728,21 € (dois milhões duzentos e vinte e nove
mil setecentos e vinte e oito euros e vinte e um cêntimos). ---------------------------------------OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 251.625,62 € (duzentos e cinquenta e um mil
seiscentos e vinte e cinco euros e sessenta e dois cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Quarta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e
Dezassete/Dois Mil e Vinte. --------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um
barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. -------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -------------PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e
Dezassete/Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente ata com
o número setenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de
rubricado pelos membros do Executivo Municipal.------------------------------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de
fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e
Dezassete/Dois Mil e Vinte. --------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: : Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um
barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. -------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -------------PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil
e Dezassete /Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente ata
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com o número setenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de
rubricado pelos membros do Executivo Municipal.------------------------------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de
fevereiro --------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete. --------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um
barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. -------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -------------PROPOSTA: Um – Aprovar a quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete,
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número setenta e nove,
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros do
Executivo Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de
fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------ASSUNTO:Minuta de Contrato – “Ampliação e Renovação da Escola Básica de
Ermidas-Sado”. ----------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado -------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.10.001/17, de 29/03/2017, da Divisão de Projetos e
Obras. (Processo 01.08.03/DPO/2017 – papel) -----------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -------------PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente à empreitada de “Ampliação e
Renovação da Escola Básica de Ermidas-Sado”, a celebrar com a empresa “Consdep –
Engenharia e Construção, S.A.”, documento que é dado como reproduzido na presente ata
com o número oitenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ------------------------FUNDAMENTOS: 1 – Em 6 de abril do corrente ano, foi aprovada por deliberação de
Câmara a adjudicação da empreitada em referência à empresa “Consdep – Engenharia e
Construção, S.A.” tendo a adjudicatária comprovado a prestação da caução exigida. --------2 – Ao abrigo do disposto no nº 1 do art.º 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. -----------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: COFESMAR – COMISSÃO FESTAS DE SANTA MARIA ---------------Ata de 2017-05-04
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ASSUNTO: Baile – Isenção de Taxas de Licenciamento de Recinto de Diversão e de
Licenciamento Especial de Ruído ------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Herdade do Monte Silva – Ermidas-Sado -----------------------------------REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído-2017/450.10.215/11 e
Licenciamento
de
Recinto
Diversão
Provisória-2017/450.10.221/10
de
03/043/2017.Informação nº 2143/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/03/04/2017. ---------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -------------PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo praticado para a isenção do pagamento das
taxas relativas ao Licenciamento das taxas de Ruído e das taxas de Diversão Provisória no
valor de 27,40€, emitido por despacho do Senhor Presidente no dia 11 de abril de 2017. ---FUNDAMENTOS: - A COFESMAR, tem como objetivo solidarizar-se com outras
Organizações, Associações ou Entidades, Publicas e Privadas, em ações de
desenvolvimento cultural da região, sempre que haja interesse para a promoção
socio/económica e cultural de Ermidas-Sado. ------------------------------------------------------- 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. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS ------------------------------------------ASSUNTO: Transmissão de meio indiviso do Direito de Superfície do Lote 322 do
Loteamento Municipal de Alvalade – Zona de Expansão. ------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Alvalade. -------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.50.200/8 de 13 de abril de 2017 da Divisão Geral
de Administração Financeira – Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------PROPOSTA: UM – Autorizar a senhora Célia Maria da Silva Santos a transmitir meio
indiviso do direito de superfície que incide sobre o lote n.º 322, com a área de 250,00m²,
sito no Loteamento Municipal de Alvalade, inscrito na matriz sob o artigo Predial Urbano
nº 1256º e descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial Comercial e Automóvel sob a
ficha n.º 409 da freguesia de Alvalade, para o ex-cônjuge, Senhor Carlos Manuel do
Rosário Correia. -----------------------------------------------------------------------------------------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 – De acordo com o solicitado por Célia Maria da Silva Santos, em
13 de abril de 2017, e conforme condições de constituição do direito de superfície; ---------DOIS - 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. -------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Protocolo com a Casa do Povo de Abela para cedência de instalações ao
Jardim de Infância de Abela – atualização para o ano letivo 2016/2017- Transferência
de verba. -------------------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo 2017/350.30.001/42, de 31 de março, da Divisão de Educação,
Ação Social e Saúde. -----------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------
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PROPOSTA: Transferir para a Casa do Povo de Abela a verba de 3.224,54€ (três mil
duzentos e vinte e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos) referente ao ano letivo
2016/2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: UM – Protocolo com a Casa do Povo de Abela para cedência de
instalações para funcionamento do Jardim de Infância de Abela (cláusulas 5ª e 6ª); ---------DOIS – alínea d) do número 2 do artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com a
alteração introduzida pela Lei nº 25/2015, de 30 de março. --------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Normativo do programa férias jovens - 2017. -----------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 2017/100.10.600/3 de 04/04/2017, Divisão de Cultura e
Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. -------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. --------------------------------------PROPOSTA: Aprovar o Normativo do programa férias jovens – 2017, documento que é
dado como reproduzido na presente ata com o número oitenta e um, ficando arquivado na
pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor
Secretário da reunião. -----------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto nas alíneas k e u) do artigo 33.º da Lei
75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: ARTECORGERAÇÃO – ASSOCIAÇÃO ARTES COR E GERAÇÃO ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 2017/850.10.600/5 de 14/03/2017 da Divisão de Cultura e
Desporto --------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ---------------------------------------PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 2.000,00€ (dois mil euros)
para a ARTECORGERAÇÃO, como forma de apoio à realização do Festival das Cores, a
decorrer de 14 a 16 de julho, no Parque Central em Vila Nova de Santo André. --------------FUNDAMENTOS: 1- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de
setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------2- A ARTECORGERAÇÃO é uma Associação detentora de um movimento artístico que
tem como objetivo chamar a atenção da comunidade para a importância e integração da arte
na vida quotidiana. Valorizar a arte em todas as suas formas é a missão desta geração
talento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Festival das Cores pretende proporcionar atividades promotoras de uma estreita relação
entre a comunidade escolar e o meio envolvente, propiciadoras, não só de uma
multiplicidade de representações e expressões artísticas, bem como da sensibilização para a
fruição e preservação de espaços. ---------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: DIOCESE DE BEJA ----------------------------------------------------------------ASSUNTO: Trânsferência de verba para a Diocese de Beja – manutenção e abertura
ao público da Igreja Matriz e do Tesouro da Colegiada --------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------Ata de 2017-05-04
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REFERÊNCIA: Processo número 2017/850.10.002/3 de 16/03/2017 da Divisão de
Cultura e Desporto. -------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ---------------------------------------PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. -----------------------------------------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: 2017/300.50.201/202/Divisão de Desenvolvimento Económico e
Turismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira.-------------------------------------------PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca n.º 29 – Nave 1 do Mercado Municipal de
Vila Nova de Santo André, para ocupação mensal, à Empresa Aberta Nova Sociedade
Agro- Florestal, S.A., contribuinte n.º 504624822, para desenvolvimento da atividade
económica de comércio de produtos alimentares. --------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com parecer técnico e requerimento apresentado pela
empresa; --------------------------------------------------------------------------------------------------2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém,
aprovado em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e alteração de 22/06/1990. -------DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e
treze, de doze de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a
reunião pelas onze horas e quarenta e cinco minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena
Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de
Secretário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal

________________________________________________
O Secretário da Reunião

________________________________________________
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