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ATA NÚMERO QUARENTA E UM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SEIS DE OUTUBRO 

DE DOIS MIL E DEZASSETE. -------------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, na Sala de Sessões da Sede 

do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 

Municipal, Óscar Domingues Ramos, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, 

Luís Filipe dos Santos, 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. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  --------------------------------------------------  

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

---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------  

PRIMEIRA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MANDATO DE DOIS MIL 

E DEZASSETE A DOIS MIL E VINTE E UM – CUMPRIMENTOS. ---------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, apresentou cumprimentos de 

boas vindas a toda a Vereação, em geral, e, em particular, aos novos vereadores, Senhor 

Óscar Domingues Ramos, eleito do Partido Socilaista (PS), Senhor Vereador Luis Filipe dos 

Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais (PPD/PSD.CDS-PP), e Senhor 

Vereador Jaime Cáceres, eleito pela Coligação Democrática Unitária (PCP/PEV). ------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos retribuiu a mensagem de boas vindas e desejou a todos um 

bom trabalho em prol do Município e do País, tendo em conta os limites dos recursos, e 

sempre em vista o bem comum das pessoas que aqui representam, considerando que era um 

privilégio poder, desta forma, servir as pessoas o melhor possível, trabalhando para o bem 

comum. Acrescentou que da sua parte podem contar com toda a frontalidade positiva, 

esperando a mesma postura por parte de todos. ----------------------------------------------------  

Mais referiu que gostaria também de deixar registada uma palavra de consideração a todos 

os trabalhadores das autarquias, dos quais, desde há muito tempo, tem uma ideia positiva. 

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – RUA DOS NAVEGANTES – 

LOTE 1 – PEDIDO DE VISTORIA. --------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra aos munícipes presentes, inscritos para o efeito, 

representantes do Condomínio do edifício sito no Lote mencionado em epígrafe, começando 

por intervir o Senhor Feliciano Amílcar Almeida, o qual informou que, na sequência do 

pedido de vistoria àquele Loteamento, recebeu um ofício da Chefe da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, necessitando de alguns esclarecimentos sobre o seu 

conteúdo, dado que no mesmo é dito nomeadamente, que a Câmara Municipal cumpriu com 

todas as obrigações necessárias ao licenciamento do Loteamento e que os requerentes 

deverão solicitar esclarecimentos sobre as anomalias detectadas à empresa Medoc que 

executou as obras e ao Técnico Raul Bizarro, responsável das mesmas. E que a Câmara 

Municipal está dispensada de fazer vistorias, sendo suficiente o termo de responsabilidade 

do técnico, desde que no Livro de Obra estejam inscritas as obrigações mínimas a cumprir, o 

que, não acontece, sendo que, o mesmo abrange apenas um período de seis meses, quando a 

obra durou dois anos. Acrescentou que, em sua opinião, a Câmara Municipal era obrigada a 

proceder a uma vistoria, naquela altura, a qual acaba por ser efectuada, em onze de 

setembro de dois mil e dois, para efeitos de autorização de utilização, tendo a Comissão de 

Vistorias detectado algumas anomalias e concluído que não estavam reunidas as condições 

para o licenciamento. Mais referiu que, posteriormente, não foram feitas quaisquer 
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reparações e, oito dias depois, foi passada a licença de utilização, tendo também sido 

libertadas as garantias bancárias. ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Feliciano Almeida referiu ainda que também existiam problemas de segurança que 

tinham a ver com a exaustão de gases e a inclinação do acesso ao estacionamento. ------------  

O Senhor Presidente esclareceu que as garantias bancárias diziam respeito às infraestruturas 

públicas do Loteamento e não à construção do edifício. -------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Margarida Santos, com competências delegadas nesta matéria, 

informou que, durante a semana em curso, tentou, várias vezes, contactar o Senhor 

Feliciano Almeida, para marcar uma reunião, no sentido de tratar deste assunto, com uma 

análise aprofundada de todos os pormenores do processo, o que não conseguiu.---------------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Gonçalo Filipe da Costa Serrão, o qual 

referiu que tinham exposto todas estas questões na reunião com os Serviços Técnicos da 

Câmara Municipal, tendo na altura sido informados que seria pedido um parecer jurídico 

sobre o assunto, na sequência do qual receberam o ofício onde a Câmara Municipal se 

desresponsabiliza sobre o mesmo, como já foi referido. Contudo, as anomalias da 

construção são uma realidade, as paredes duplas não existem e os isolamentos térmicos 

também não foram executados, quando o promotor da obra tinha de cumprir com os 

projectos e a declaração de responsabilidade do técnico tinha que corresponder ao 

mencionado no livro de obra. Acrescentou que algo não estava certo, dado que a Comissão 

de Vistorias detectou anomalias na construção do prédio e depois foi passada a licença de 

utilização. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que se tratava de um processo de dois mil e dois, com vários 

desenvolvimentos, sendo que, a Câmara Municipal o que pretende é que a situação seja 

resolvida, pelo que, neste sentido, deverá ser promovida uma reunião pela Senhora 

Vereadora do Urbanismo, Margarida Santos, com todos os intervenientes no processo. ------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que era obrigação da Câmara Municipal corrigir as 

falhas do processo, independentemente da data de execução da obra. Acrescentou que, se 

houve projectos que não foram cumpridos, deverão ser apuradas responsabilidades e fazer 

com que os mesmos sejam executados, considerando que se deverá trabalhar com base no 

que consta no processo. --------------------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e cinco de 

outubro do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------  

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.500.857,90€ (dois milhões e quinhentos mil 

oitocentos e cinquenta e sete euros e noventa cêntimos). -----------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 255.788,52€ (duzentos e cinquenta e cinco mil 

setecentos e oitenta e oito euros e cinquenta e dois cêntimos).-----------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Designação de Vereadores em Regime de Tempo Inteiro ---------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro, do Gabinete de Apoio 

à Presidência. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno, com o registo 

n.º 18049, de 20 de outubro, sobre a designação dos Vereadores em regime de tempo inteiro 

a Vereadora Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos e o Vereador Albano 

Joaquim Mestre Pereira. ------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Designação do Vice-Presidente -----------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro, do Gabinete de Apoio 

à Presidência. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno, com o registo 

n.º 18051, de 20 de outubro, sobre a designação como Vice-Presidente da Vereadora Maria 

Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos. ----------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Distribuição de funções --------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/250.10.700/2, de Outubro, do Gabinete de Apoio à 

Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno, com o registo 

n.º 18054 de 20 de outubro, sobre a distribuição de funções pelo Presidente e Vereadores. -  

“Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado 

no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determino a seguinte distribuição de 

Pelouros da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, com efeitos a partir da presente data: 

PRESIDENTE DA CÂMARA ÁLVARO DOS SANTOS BEIJINHA -----------------------  

- Coordenação Geral ----------------------------------------------------------------------------------  

- Relações Institucionais ------------------------------------------------------------------------------  

- Planeamento e Qualidade ---------------------------------------------------------------------------  

- Projetos Municipais ----------------------------------------------------------------------------------  

- Empreitadas ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Administração e Finanças ---------------------------------------------------------------------------  

- Financiamentos ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Tecnologias de Comunicação e Dados ------------------------------------------------------------  

- Comunicação -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Planeamento Territorial -----------------------------------------------------------------------------  

- Cultura ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Desporto ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Educação----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Juventude ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associativismo ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Recursos Humanos e Formação --------------------------------------------------------------------  

VEREADORA MARIA MARGARIDA DA COSTA ROSA CARDOSO DOS SANTOS --  

- Gestão Urbanística -----------------------------------------------------------------------------------  

- Habitação ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Assuntos Jurídicos -----------------------------------------------------------------------------------  

- Contraordenações ------------------------------------------------------------------------------------  

- Fiscalização -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ação Social -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Saúde --------------------------------------------------------------------------------------------------  

VEREADOR ALBANO JOAQUIM MESTRE PEREIRA -------------------------------------  

- Administração Direta de Obras Municipais -------------------------------------------------------  

- Ambiente ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Águas e Saneamento---------------------------------------------------------------------------------  

- Serviços Urbanos ------------------------------------------------------------------------------------  
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- Mobilidade --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Gestão de Frota --------------------------------------------------------------------------------------  

- Sinalização e Trânsito -------------------------------------------------------------------------------  

- Certames, Feiras e Mercados -----------------------------------------------------------------------  

- Proteção Civil” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Composição do Gabinete de Apoio à Presidência ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro, do Gabinete de Apoio à 

Presidência----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno, com o registo 

n.º 18056, de 20 de outubro, sobre a composição do Gabinete de Apoio à Presidência. ------  

a) Chefe de Gabinete – Mónica Fialho Pires de Aguiar, técnica superior do mapa de pessoal 

do Município de Santiago do Cacém; ---------------------------------------------------------------  

b) Adjunta – Célia da Conceição Estrabôcha Miguel Correia - assistente técnica do mapa 

de pessoal do Município de Santiago do Cacém; --------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Composição do Gabinete de Apoio à Vereação ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro, do Gabinete de Apoio à 

Vereação ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno com o registo 

n.º 18074, de 20 de outubro, sobre a composição do Gabinete de Apoio à Vereação: --------  

“No exercício da competência que me é atribuída e que é definida pelo n.º 4, do artigo 43.º, 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pelo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12de setembro, nomeio sob proposta dos Vereadores Maria Margarida da Costa Rosa 

Cardoso dos Santos e Albano Joaquim Mestre Pereira, para integrar o Gabinete de Apoio à 

Vereação, de acordo com a alínea b), do n.º 2, do artigo 42.º do mesmo diploma legal, Rosa 

Isabel Pinela de Jesus, assistente técnica do mapa de pessoal do Município de Santiago do 

Cacém e Sónia Regina Sobral Gonçalves, docente do Ministério da Educação, para o cargo 

de Secretárias, em regime de comissão de serviço”. -----------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Nomeação do apoio administrativo ao Órgão Executivo ----------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro, do Gabinete de Apoio à 

Presidência----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno, com o registo 

n.º 18076, de 20 de outubro, sobre a nomeação do apoio administrativo ao Órgão 

Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

“Tendo em conta o definido pelo n.º 2 do artigo 57.º Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, publicado pelo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determino que: ------  

1. As reuniões camarárias sejam secretariadas pelo Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves e, nas suas faltas e 

impedimentos, pela Técnica Superior da Divisão de Administração Geral e Financeira, Maria 

Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço a qual, nas suas ausências e impedimentos 

será substituída pela Coordenadora Técnica, Maria da Conceição Pinela Pereira. -------------   
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2. O apoio administrativo ao funcionamento do Órgão seja prestado pela Assistente Técnica, 

Ermelinda Antónia Candeias Sobral e, nas suas ausências e impedimentos, pela Assistente 

Técnica, Maria Teresa Mateus Pereira”. ------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Designação do apoio administrativo ao Órgão Deliberativo ------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro, do Gabinete de Apoio 

à Presidência. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno, com o registo 

n.º 18077 de 20 de outubro, sobre a designação do apoio administrativo ao Órgão 

Deliberativo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

“Tendo em conta o definido no n.º 3, artigo 30.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

publicado no Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determino que o apoio 

administrativo ao funcionamento do Órgão seja prestado pela Assistente Técnica, Ermelinda 

Antónia Candeias Sobral e, nas suas ausências e impedimentos, pela Assistente Técnica, 

Maria Teresa Mateus Pereira”. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Gabinete de Apoio à Presidência – Delegação de Competências-------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro, do Gabinete de Apoio 

à Presidência -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno com o registo 

n.º 18066 de 20 de outubro, sobre a Delegação de Competências na Chefe de Gabinete e na 

Adjunta do Presidente. --------------------------------------------------------------------------------  

“1. Pelo meu despacho exarado no documento com o registo n.º 18 056, de 20 de outubro, 

foi constituído o Gabinete de Apoio à Presidência; ------------------------------------------------  

2. Nos termos dos artigos 5.º e 6.º do Regime Jurídico, Natureza, composição e Orgânica 

dos Gabinetes dos Membros do Governo, publicado pelo Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 

janeiro, aplicável por força do n.º 5, do artigo 43.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, publicado no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete: ---------------  

a) À Chefe de Gabinete a direção do Gabinete, a representação do Presidente da Câmara e a 

ligação aos diversos serviços municipais. -----------------------------------------------------------  

b) À Adjunta a representação e o apoio técnico ao Presidente da Câmara. ---------------------  

3. Nos termos do n.º 6, do artigo 42.º do referido regime jurídico, delego a prática de atos 

de administração ordinária – entendida como todos os “poderes instrumentais, preliminares e 

complementares” dos atos decisórios – no âmbito dos seguintes Pelouros:---------------------  

a) À Chefe de Gabinete – Relações Institucionais, Projetos Económicos e Turismo, 

Modernização Administrativa, Comunicação e Administração e Finanças. ---------------------  

b) À Adjunta – Relações com as Juntas de Freguesia e Projetos Municipais”. -----------------  

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

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

ASSUNTO: Fixar em mais um o número de Vereadores em Regime de Tempo Inteiro  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro de 2017, do Gabinete de 

Apoio à Presidência. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Fixar em mais um, o número de vereadores em regime de tempo inteiro. -----  
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FUNDAMENTOS: Compete à Câmara municipal, sob proposta do Presidente fixar o 

número de vereadores em regime de tempo inteiro que exceda o limite previsto na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 58.º do Regime Jurídico dos Órgãos Autárquicos, publicado pela Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na sua redação actual, conforme previsto no artigo 58.º, n.º 2, 

da citado Regime Jurídico. ----------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ------  

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

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

ASSUNTO: Periodicidade das Reuniões de Câmara ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro, do Gabinete de Apoio 

à Presidência -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM: Que as reuniões Ordinárias da Câmara Municipal se realizem 

semanalmente; ------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Que seja a quinta-feira o dia da semana para a sua realização, com inicio às nove 

horas e trinta minutos; ---------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Que esta periodicidade tenha início a partir de 2 de novembro de 2017;---------------  

QUATRO: Que as reuniões sejam públicas. -------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: A câmara municipal tem uma reunião ordinária que pode ser 

semanal, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 40.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

publicado pelo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

DOIS: As reuniões ordinárias da câmara municipal devem ter lugar em dia e hora certos, 

cuja marcação é objecto de deliberação na sua primeira reunião, conforme dispõe o n.º 2 do 

artigo 40.º, do citado regime jurídico. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Regimento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém --------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro, do Gabinete de Apoio 

à Presidência -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Adiar para a reunião da Câmara Municipal de 9 de novembro de 2017. -------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente da 

Câmara - Regime Jurídico dos Órgãos Autárquicos ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro, do Gabinete de Apoio à 

Presidência----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Delegar no Presidente da Câmara Municipal, com possibilidade de 

subdelegação nos Vereadores, as seguintes competências: ---------------------------------------  
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a) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações; --------  

b) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de 

empreitadas e aquisição de bens e serviços cuja despesa lhe caiba; ------------------------------  

c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; ----------------  

d) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, 

bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra 

da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria 

de dois terços dos membros da assembleia municipal em efetividade de funções; --------------  

e) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na 

presente lei; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do 

município, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade; --------  

g) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com 

entidades da administração central; ------------------------------------------------------------------  

h) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 

cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------------------  

i) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com 

instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento 

municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

j) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de 

construções que ameacem ruina ou constituam perigo para a saúde ou segurança das 

pessoas; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

k) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos 

legalmente previstos; ----------------------------------------------------------------------------------  

l) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, 

conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos 

insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; ------------------------------------------------------  

m) Executar obras, por administração direta ou empreitada; -------------------------------------  

n) Alienar bens móveis; -------------------------------------------------------------------------------  

o) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; ---------------------------------------------  

p) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património 

do município ou colocados, por lei, sob administração municipal; -------------------------------  

q) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal;---------------------------------  

r) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; ------------------------------------------  

s) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; -------------------------------  

t) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; ----------------  

u) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, 

mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios 

propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente 

aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua 

conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura;-----------------------------------  

v) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central; ----------------------  

w) Designar os representantes do município nos conselhos locais; ------------------------------  

x) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central; --------------------  

y) Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços municipalizados; ------------  

z) Administrar o domínio público municipal; -------------------------------------------------------  
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aa) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares 

públicos; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

bb) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após 

parecer da correspondente junta de freguesia; ------------------------------------------------------  

cc) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; ---------------------------------------------  

dd) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público 

do município; -------------------------------------------------------------------------------------------  

ee) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; ----------------------------------------  

ff) Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios das 

deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados; ----------------------  

gg) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; --------------------------------------  

hh) Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, 

que salvaguardem e perpetuem a história do município; ------------------------------------------  

ii) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado; ----------  

jj) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal; -------------  

kk) Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros. ---------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: Há competências próprias da Câmara Municipal que 

sendo de gestão corrente merecem decisão rápida que, por vezes, não se coaduna com a 

periodicidade das reuniões de Câmara; --------------------------------------------------------------  

DOIS: Está em causa o pronto atendimento aos munícipes e a resposta em tempo útil às 

diversas solicitações; ----------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: O tempo ocupado pelo Executivo Municipal com deliberações de assuntos de gestão 

corrente ou ainda que de outra natureza, irá sobrecarregar este órgão em detrimento do 

exercício das competências em matérias de interesse fundamental para a vida do Município;  

QUATRO: A Câmara Municipal, enquanto órgão colegial e delegante tem o poder de 

revogar os atos praticados no uso de delegação ou subdelegação; ------------------------------  

CINCO: A Câmara Municipal pode, a todo o tempo fazer cessar a delegação; ---------------  

SEIS: Das decisões proferidas ao abrigo da delegação e subdelegação de poderes, geradoras 

de custo ou proveito financeiro deve ser dado conhecimento à Câmara na reunião que 

imediatamente se lhes seguir; -------------------------------------------------------------------------  

SETE: Será mantido o princípio que, ainda que delegadas competências, todos os assuntos 

complexos ou sobre os quais haja precedentes de que se possa retirar orientação emanada do 

Executivo Municipal, serão submetidos a deliberação da Câmara. -------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: O Regime Jurídico dos Órgãos Autárquicos, 

publicado pelo Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece no n.º 1, do 

artigo 34.º a possibilidade da delegação de competências da Câmara Municipal, no 

Presidente da Câmara, de determinadas competências previstas no artigo 32.º e artigo 39.º 

do mesmo diploma legal; ------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: De acordo com a mesma disposição legal, as competências delegadas pela Câmara 

Municipal no Presidente podem, por sua vez, ser subdelegadas nos Vereadores. --------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ------  

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

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

ASSUNTO: Delegação de Competências da Câmara no Presidente da Câmara – 

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação. -------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/250.10.700/2, de 20 de outubro, do Gabinete de Apoio 

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

PROPOSTA: Delegar no Presidente da Câmara Municipal, com possibilidade de 

subdelegação nos Vereadores, as seguintes competências: ---------------------------------------  

1. Conceder licenças administrativas de: ------------------------------------------------------------  

a) Operações de loteamento; -------------------------------------------------------------------------  

b) Obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em áreas não abrangidas 

por operação de loteamento; -------------------------------------------------------------------------  

c) Obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por operação 

de loteamento ou plano de pormenor; ---------------------------------------------------------------  

d) Obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação ou, imoveis integrados em conjuntos ou sítios 

classificados ou em vias de classificação e as obras de construção, reconstrução ampliação, 

alteração exterior ou demolição de imóveis situados em zonas de proteção de imóveis 

classificados ou em vias de classificação; -----------------------------------------------------------  

e) Obras de reconstrução com aumento da altura da fachada ou do número de pisos; --------  

f) Obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de obras 

de reconstrução; ---------------------------------------------------------------------------------------  

g) Obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis em 

áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública; -----------------------  

h) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a comunicação prévia ou 

isentas de controlo prévio; ----------------------------------------------------------------------------  

2. A aprovação dos pedidos de informação prévia. ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: Considerando que o novo Regime Jurídico dos Órgãos 

Autárquicos, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispõe de forma genérica 

sobre as competências em matérias da urbanização e edificação e, pese embora se submeta, 

na presente data, à Câmara Municipal a proposta de delegar, com possibilidade de 

subdelegação, todas as competências ali previstas quanto a licenciamento, importa, de forma 

taxativa, elencar as competências que se encontram no âmbito dessa delegação e 

subsequente subdelegação, conforme ora proposto. -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: O disposto no artigo 33.º n.º 1 alínea y), da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro e artigo 5.º n.ºs 1 e 4, em conjugação com os artigos 4.º, n.º 2 e 

14.º e 16.º todos do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação. -----------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ------  

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

ENTIDADE: MARIA FERNANDA DO Ó GAMITO SANTINHOS MATOS -----------  

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

Urbano e aplicação do Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/98288/2017 

no valor de 187,11€, referente ao código consumidor 994437. -------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Zambujeira Apartado 1600 – Deixa o Resto, Santo André. ---------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/350.30.001/170 de 18/09/2017 da DAGF/AAAS. ------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 14,43 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, de 

50,96€ na tarifa variável da Águas Residuais e de 54,28€ (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. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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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: ANA CRISTINA PIMPÃO UNIPESSOAL LD.ª E MUNICÍPIO DE 

SANTIAGO DO CACÉM. -------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2017/4 em nome de Ana Cristina Pimpão 

Unipessoal Ld.ª e Município de Santiago do Cacém, Loteamento Municipal da ZAM – 

Rua da Feira – Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da ZAM - Rua da Feira lotes 159,160 e 161 – 

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

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 02/2017/4 de 23/08/2017 da Divisão do 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2017/4, para os lotes 159, 160 e 

161, do Loteamento Municipal da ZAM – Rua da Feira – Vila Nova de Santo André, 

prédios descritos na Conservatória do Registo Predial sob o n.ºs 3715/20011016, 

3716/20011016 e 3717/20011016, respetivamente, da freguesia de Santo André, conforme 

memória descritiva e planta síntese, documento que é dado como reproduzido na presente 

ata, com o número cento e sessenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 

depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  

A alteração consiste na anexação dos lotes 159 e 160, passando a ser um único lote, 

designado por lote 159, com a área total de 756,00m2, e na supressão do lote 161, com a 

área de 324,00m2, que irá passar a integrar a área do Domínio Público, ficando o mesmo 

com a área total de 1.334,00 m2. ---------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 

termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, 

não tendo sido apresentada oposição escrita à presente alteração ao loteamento. -------------  

2- Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, 

cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----  

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU e dos 

Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ----------------------  

Uma abstenção, do Senhor Vereador Luis Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

Mais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luís Santos, eleito pela Coligação 

Santiago do Cacém Mais, foi feita a seguinte declaração de voto: “Abstenho-me, porque 

embora concordando com a unificação dos dois lotes, relativamente à passagem do lote 161 

para o domínio público e transformação em estacionamento, não encontrei na documentação 

fundamentos para tal e não estou convencido da vantagem em perder um lote comercial para 

ganhar estacionamento, até porque aquela zona não é problemática em termos de 

estacionamento.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Lista de Erros e Omissões Aceite; Retificação das peças de Procedimento; 

Prorrogação de prazo para apresentação de propostas - Ampliação e Renovação da 

Escola Básica n.º 4 (EB1/JI) ------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/33, de 09 de agosto de 2017, da Divisão de 

Projeto e Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Aprovar a retificação das peças de procedimento (Adenda - Erros e 

Omissões). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Aprovar a retificação do mapa de quantidades. ------------------------------------------------  

3 – Aprovar a lista de erros e omissões aceite e respetivo mapa de quantidades final a 

colocar a concurso, que se anexa. -------------------------------------------------------------------  

4 – Aprovar a prorrogação do prazo para apresentação das propostas, de acordo com o 

artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, por um período de 21 dias a contar da data de 

envio do aviso para publicação em Diário da República (27.10.2017), passando a data limite 

para entrega das mesmas a ser até às 23h59 do dia 17.11.2017. ---------------------------------  

5 – Aprovar o aviso de prorrogação de prazo, para publicação em Diário da Republica. -----  

FUNDAMENTOS: 1- Foram apresentadas três listas de erros e omissões. Da análise 

realizada pelos serviços técnicos aos erros e omissões apresentados, foi proposta a 

retificação das peças do procedimento, as quais foram compiladas no documento em anexo, 

designado por “Adenda - Erros e Omissões”, o qual é constituído por relatório de erros e 

omissões, alteração e criação de artigos do caderno de encargos, mapa comparativo de erros 

e omissões aceite, mapa de medições detalhadas dos artigos alterados e criados, e peças 

desenhadas alteradas e adicionais. -------------------------------------------------------------------  

As retificações efetuadas não implicaram a alteração do preço base anteriormente aprovado, 

bem como não implicaram alterações de aspetos fundamentais das peças do procedimento. -  

Dado que as retificações serão comunicadas para além do termo do segundo terço do prazo 

fixado para apresentação de propostas, o prazo fixado para apresentação de propostas deve 

ser prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado. ------------------  

Tendo em consideração o número de pequenas alterações introduzidas, de modo a acautelar 

o princípio da concorrência, concede-se novamente o prazo inicial de apresentação de 

propostas (21 dias).------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Artigos 50.º, 61.º e 64.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Luís Santos referiu a sua preocupação 

relativamente ao prazo da obra, questionando sobre a data prevista para a sua conclusão, e 

se não podia ter sido feito outro planeamento de forma a evitar eventuais constrangimentos, 

tendo em conta o início do próximo ano lectivo. ----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente esclareceu que se prevê que a obra tenha início no mês de janeiro do 

próximo ano e fique concluída no prazo de oito meses, antes do início do novo ano lectivo. 

Acrescentou que, se houver algum atraso, continua a haver alternativa para os alunos, dado 

que a mudança para outra escola já foi efectuada. --------------------------------------------------  

Mais informou que houve um conjunto de vicissitudes que obstaram ao desenvolvimento do 

processo, nomeadamente o atraso dos Fundos Comunitários e o período de gestão limitada, 

devido à realização das eleições autárquicas. --------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou sobre a percentagem de comparticipação dos 

Fundos Comunitários para aquela obra. --------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que era de oitenta e cinco por cento, mas que, tendo em 

conta o montante global da comparticipação e o investimento necessário, essa percentagem, 

em termos reais, se situará na ordem dos cinquenta por cento. ------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MISSÃO CORAGEM -----------------------------------------  

ASSUNTO: Iniciativa Cultural Desenvolvida pela Associação Missão Coragem --------  
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LOCALIZAÇÃO: Sala da Sociedade Filarmónica União Artística em Santiago do Cacém.  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído-2017/450.10.2015/97 e 

Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2017/450.10.221/67.Informação nº 

18153/DEASS-Divisão de Educação, Ação Social e Saúde/20/10/2017. -----------------------  

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

PROPOSTA: Apoiar a realização do evento promovido pela “Missão Coragem” “Noite de 

Fados” no dia 28 de outubro de 2017, através da isenção do pagamento de taxas relativas às 

licenças de ruído e de recinto de diversão provisória, no valor de 27.40€. ----------------------  

FUNDAMENTOS:- A Associação Missão Coragem tem realizado um trabalho de 

divulgação junto da sociedade, não só com o objetivo de alertar para a problemática do 

Cancro da mama mas também para o apoio às mulheres portadoras desta doença; ------------  

- Uma das formas de angariação de verbas que possibilitem o desenvolvimento das 

atividades referidas nos pontos anteriores é a realização de eventos culturais; -----------------  

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

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

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 doze horas e quinze 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 

 

 

________________________________________________ 

 


