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ATA NÚMERO CATORZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira 
e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária 
da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Francisco de Sousa. -----------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta pelo Senhor Presidente, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número treze, da 
reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara Municipal não votou por não ter estado presente na reunião. --  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  -----------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Francisco de Sousa.------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------  
PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – CERCAL DO ALENTEJO ----------------------------   
O Senhor Presidente saudou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo 
e restantes membros da Junta presentes, agradecendo também a cedência das instalações para 
a realização da reunião da Câmara Municipal, descentralizada, no âmbito do ciclo anual de 
visitas às freguesias, cujo início teve lugar na segunda-feira da semana em curso, bem como o 
acompanhamento que tem sido feito pelos eleitos na Junta de Freguesia. --------------------------  
Acrescentou que estas visitas são uma mais valia para o trabalho autárquico e que a visita à 
Freguesia de Cercal do Alentejo tem corrido bem. -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, António Albino, agradeceu ao Executivo 
Municipal a realização da reunião da Câmara Municipal na Freguesia, bem como a visita a 
vários locais da mesma e as reuniões com o Movimento Associativo e empresários, 
considerando que é importante que os eleitos conheçam de perto as situações que se colocam, 
para melhor perceberem os problemas das populações. ------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ESTRADA DE BRESCOS – INUNDAÇÃO JUNTO AO PONTÃO  ---------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos referiu que a ponte de Brescos voltou a ficar 
intransitáveldevido às chuvas, questionando se já tinha sido realizada a reunião com o 
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e qual o ponto de situação sobre este 
assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que teve, recentemente, oportunidade de colocar esta situação 
ao Senhor Diretor Regional do Ambiente, tendo em conta que a responsabilidade pela limpeza 
daquela linha de água é de organismos do Ministério do Ambiente, o qual manifestou 
interesse na procura conjunta de uma solução para resolver o problema. ---------------------------  
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O Senhor vereador Albano Pereira referiu que na terça-feira, da semana em curso, aquela via 
votou a ficar inundada junto ao pontão, porque ainda não foi possível proceder à limpeza da 
linha de água. Acrescentou que na reunião que teve lugar com responsáveis do Instituto da 
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e com a Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) ficou acordado fazer a caracterização das linhas de água e das árvores adjacentes às 
mesmas, bem como definir as responsabilidades dos proprietários e rendeiros das terras 
circundantes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que existe vontade de todas as partes para encontrar a melhor forma de 
resolver aquela situação. ------------------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que, nesta data, estava uma máquina da Câmara Municipal a desobstruir a via, 
sendo que, uma intervenção de fundo só poderá ser feita quando deixar de chover. --------------  
Mais informou que, perante a situação recente causada pelas chuvas, a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) autorizou a abertura do talude, sendo o escoamento da água feito para os 
terrenos junto à ponte, cujos proprietários vieram pedir explicações sobre o assunto.  -----------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CERCAL DO ALENTEJO – INSTABILIDADE DE BERMAS JUNTO A PONTÃO NA 
ENTRADA A NORTE ------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos referiu que as bermas junto à linha de água estão a ceder. -----  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que a situação estava identificada e que irão ser 
colocadas manilhas, de grande dimensão, naquele local, tendo em conta o volume 
considerável de água que corre naquela linha de água. ------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CERCAL DO ALENTEJO – CEMITÉRIO ---------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos questionou se estava prevista alguma intervenção para 
beneficiação do Cemitério da Vila. -----------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CERCAL DO ALENTEJO – RUA ACÁCIO MELO ----------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos referiu que esta Rua estava em mau estado, questionando se 
estava prevista a sua reparação. ----------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CERCAL DO ALENTEJO – CONSTRUÇÃO DE LAR DE IDOSOS ------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou se tinha havido alguns desenvolvimentos sobre 
este assunto tendo em conta que se tratava de uma obra necessária, merecida e desejada pela 
população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na reunião que tinha tido lugar, no dia anterior, 
com a Direção da Casa do Povo e o Movimento Associativo, o Senhor Presidente da Direção 
agradeceu à Câmara Municipal pelo seu envolvimento neste processo. Mais informou que, 
aquando de uma reunião com o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo (CCDRA) sobre candidaturas a Fundos Comunitários, convidou o 
Senhor Presidente da Direção da Casa do Povo para o acompanhar, acrescentando que existem 
onze milhões de euros para candidaturas, com prioridade para a reconstrução de 
equipamentos, pelo que, a Casa do Povo não irá avançar com uma candidatura dado que se 
trata de um equipamento novo. ----------------------------------------------------------------------------  
Informou também que a Casa do Povo está empenhada em avançar com o processo, tendo já 
contratado um arquiteto para elaborar o projeto.  -------------------------------------------------------  
Informou ainda que está quase concluído o processo relativo ao terreno que a Câmara 
Municipal disponibilizou à Casa do Povo para a construção do Lar. --------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CERCAL DO ALENTEJO – REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA VILA ------------  
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O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou se a requalificação prevista para o Mercado vai 
avançar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que se tratava de uma obra que está prevista no plano de 
desenvolvimento urbano da Vila do Cercal, acrescentando que a mesma era um compromisso 
do mandato em curso, para a qual será apresentada uma candidatura aos Fundos 
Comunitários. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia onze de abril do 
corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.733.219,83 € (dois milhões setecentos e trinta e três mil 
duzentos e dezanove euros e oitenta e três cêntimos). -------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 192.353,85 € (cento e noventa e dois mil  trezentos e 
cinquenta e três euros e oitenta e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Documentos de prestação de contas de 2017. ----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
RERÊNCIA: Processo número cento e cinquenta ponto vinte ponto quatrocentos e quatro 
barra um de dois mil e dezoito da Divisão de Administração Geral e Financeira barra 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar os Documentos de Prestação de Contas (Balanço, 
Demonstração de Resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações 
Financeiras e Relatório de Gestão relativos a 2017, elaborados nos termos previstos no Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, Publicado em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-
A/99, de 22 de fevereiro, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número trinta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 
pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------------------------------  
Dois – Excluem-se do referido no ponto 1 os seguintes documentos: -------------------------------  
a) Mapas de subsídios obtidos por não ter havido nenhum recebimento classificado como 
subsídio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Mapas de ativo de rendimento fixo e variável por não ter havido nenhum destes tipos de 
rendimentos no exercício. ----------------------------------------------------------------------------------  
c) Norma de controlo interno. Contudo, embora de forma não sistemática existem um 
conjunto de regras de funcionamento designadamente ao nível da tesouraria, do Fundo de 
Maneio (existe regulamento aprovado), das compras, do armazém, do controlo do 
imobilizado, que têm permitido a implementação do novo sistema contabilístico. ----------------  
Três - Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Conforme o disposto na alínea i) do nº. 1 do artigo nº.33 da Lei 
75/2013, de 12 setembro. -----------------------------------------------------------------------------------  
Dois – De acordo com o capítulo II e capítulo III (notas técnicas) da resolução nº. 4/2001 - 2ª. 
Secção publicada no D.R. nº. 191 de 18 de agosto, II Série alterado pela resolução nº26/2013-
2ªSecção publicada no D.R. nº226 de 21 de novembro de 2013 e com a resolução nº 1/2018 
do Tribunal de Contas publicada no Diário da República, 2ª série-nº 29 de 09 de fevereiro de 
2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão do documento, o Senhor Presidente destacou a 
realização de um conjunto de obras e projetos que contribuíram de forma decisiva para a 
melhor qualidade de vida da população, considerando que a confiança politica que a mesma 
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deu novamente à CDU, nas últimas eleições autárquicas, para continuar a gerir o Município, 
resultou do trabalho que foi desenvolvido. --------------------------------------------------------------  
Mais referiu que mesmo no ano de eleições a Câmara Municipal conseguiu nomeadamente, 
diminuir a divida em cerca de 460 mil euros, reduzir, para uma média de vinte e cinco dias, o 
pagamento aos fornecedores, e apresentar um saldo do exercício, de dois milhões trezentos e 
cinquenta e dois mil euros. Acrescentou que a Câmara Municipal não deixou de realizar 
obras, muitas das quais por administração direta, graças também ao importante papel dos 
trabalhadores da Autarquia, aos quais deixou um agradecimento. -----------------------------------    
Concluiu, referindo que estes resultados espelhavam o rigor na gestão da Autarquia, o qual, 
prosseguia, no exercício do ano em curso, com a equipa reconduzida nas últimas eleições 
autárquicas, porque o rigor, o trabalho honesto e a competência era a sua forma de estar na 
política. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que a posição dos eleitos do PS estava inscrita na 
declaração de voto que iria apresentar.  ------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que reduzir a divida era positivo, mas que tinha sido importante aproveitar os 
Fundos Comunitários para a realização de obras na Escola Secundária de Santo André, nas 
quais a Câmara Municipal teria somente de despender sete e meio por cento da verba não 
comparticipada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres observou que as obras na ESPAM eram importantes para a 
Câmara Municipal, mas recordou que a sua execução era uma responsabilidade da 
Administração Central. -------------------------------------------------------------------------------------  
Mais observou que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, em matéria de educação, era 
uma das autarquias mais avançada e mais progressista do País, facto materializado 
nomeadamente, através do apoio à componente familiar, pelas respostas sociais a crianças e 
alunos, no transporte escolar, nas obras de reconstrução e beneficiação das escolas do Ensino 
Básico que são da sua competência, dando como exemplo o investimento em curso, superior a 
dois milhões de euros, na escola de Ermidas e em duas escolas de Santo André, no 
cumprimento dos compromissos assumidos pela Câmara Municipal no âmbito das suas 
competências e numa opção clara pela defesa da educação das crianças, indo de encontro às 
necessidades e à vontade da população. ------------------------------------------------------------------  
Referiu também que, se a Câmara Municipal dispusesse de mais meios financeiros podia 
conceder maiores benefícios às populações no âmbito da educação e noutras vertentes. 
Acrescentou que não tem visto por parte do Senhor Vereador da Oposição qualquer 
preocupação ou tomada de posição relativamente às competências que o Governo pretende 
transferir para as autarquias, bem como à forma como quer concretizar esta medida, a qual irá 
criar problemas aos municípios. ---------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que considerava fundamental a criação de regiões e a consequente 
descentralização de competências, mas não com um Poder Central retrógrado, em que os 
sucessivos governos não têm olhado para as potencialidades do Alentejo, quando esta região 
tem contribuído muito para o País. ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que o assunto que estava em discussão era a 
Prestação de Contas.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Mais observou que, embora não sendo do Governo, fazia parte da Força Política que o 
constitui, considerando que o Partido que representa foi responsável pelo êxito no Alentejo e 
no Município, porque se não fosse a sua condução do processo de adesão à Comunidade 
Europeia, não haveria o Alqueva, o Hospital e as escolas secundárias, dado que se tratava de 
grandes obras que foram executadas com recurso aos Fundos Comunitários, acrescentando 
que ninguém consegue perceber o País fora da Europa. -----------------------------------------------  
Observou ainda que os governantes merecem respeito e que não eram todos retrógrados. -------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
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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.  ----------------  
Dois votos contra, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito pelo PS, foi 
apresentada a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista analisaram os 
documentos de prestação de contas do ano de 2017 da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém (CMSC), e desejam, em primeiro lugar, enaltecer, mais uma vez, os competentes 
serviços municipais pelo trabalho apresentado, permitindo, ter um conhecimento 
pormenorizado do que foi o seu desempenho financeiro. ----------------------------------------------  
A atividade económica da Câmara resulta da gestão e das políticas implementadas pela 
maioria CDU.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
É evidente a redução da dívida efetuada no mandato 2013-2017. Não podemos olvidar é que 
esta mesma dívida, foi acumulada ao longo de décadas de governação comunista, fruto de 
decisões erradas tomadas pelos sucessivos executivos Comunistas na gestão da Câmara há 
mais de 43 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Melhora a dívida, mas contínua evidente e percetível que a CMSC continua a não conseguir 
sair do marasmo económico em que o Concelho se encontra. Mais um ano passado e 
continua-se a verificar que a Câmara não consegue impor-se como fator de desenvolvimento 
económico do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Investimento Municipal, previsto em 2017 para mais de 10,7M€, não passou de uma 
execução de 46%, ou seja, não chegou aos 5M€. -------------------------------------------------------  
Veja-se por exemplo o investimento na Escola EB/JI Nº 4 de Vila Nova de Santo André, um 
projeto de 2016, com uma previsão de investimento de mais de 1,2 milhões de euros, com 
financiamento bancário garantido e aprovado desde junho de 2017, e que neste ano somente 
se conseguiu executar 3 mil euros… ----------------------------------------------------------------------  
A Escola Básica de Ermidas, com um investimento previsto de 400 mil euros desde 2016, dos 
quais só se executaram pouco mais de 100 mil euros… -----------------------------------------------  
A Valorização do Jardim Municipal – Santiago do Cacém, cujo projeto de valorização prevê 
um investimento de 260 mil euros, e que está chutado para as calendas de 2020… ---------------  
O Plano de Ação para a Eficiência Energética das Piscinas Municipais, outro projeto que já 
consta nos orçamentos municipais desde 2015, com um investimento de 276 mil euros e que 
ainda não será este ano realizado… -----------------------------------------------------------------------  
A Requalificação do espaço público no Bairro do Pinhal em Vila Nova de Santo André, outro 
projeto que constava no orçamento de 2015, e que agora só está previsto para 2019… ----------  
E não se diga que é por dificuldades de financiamento, pois a CMSC terminou o exercício 
económico de 2017 com 2,4M€ em caixa. ---------------------------------------------------------------  
A inépcia deste executivo é que não permitiu o desenvolvimento económico do concelho, o 
melhoramento da qualidade de vida dos nossos Munícipes ou os investimentos necessários 
nas escolas ou nas aldeias. ----------------------------------------------------------------------------------  
Esta não é a nossa visão para Santiago do Cacém, este não foi o nosso orçamento e que a seu 
tempo tivemos oportunidade de criticar e sugerir alterações. Consequentemente e para além de 
não se ter verificado sequer muitos dos diversos projetos inscritos e, perante os resultados da 
Prestação de Contas do ano 2017, os Vereadores do Partido Socialista continuam a não se 
rever neste modelo de gestão e nas políticas implementadas pelo Executivo CDU ao longo de 
4 décadas de governação dos destinos do Concelho. ---------------------------------------------------  
Esta política não serve a população residente na sua plenitude e não se enquadra no modelo de 
desenvolvimento esperado pelos eleitos do Partido Socialista. ---------------------------------------  
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Assim, em coerência com as opções e posições conhecidas, e por não nos revermos nas 
politicas implementadas pela CDU, votamos politicamente contra a Prestação de Contas de 
2017”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Vereador Luis Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais, foi feita a 
seguinte declaração de voto: “Não posso votar de outra forma esta Prestação de Contas, 
porque ela reflete um Orçamento com o qual discordo, não sendo o que gostaria para o 
Município”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Relatório Anual do Auditor externo sobre a situação económica e financeira 
do Município ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago Cacém ---------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2017/500.10.001/17- DAGF. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: Um – Dar conhecimento do relatório sobre a situação económica e financeira 
do Município relativo ao ano 2017, apresentado pelo auditor externo que procede anualmente 
à revisão legal de contas, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número trinta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------  
Dois – Remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Em conformidade com o previsto na alínea d), do n.º 2, do artigo 77.º, da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Dezoito. 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 
dois da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. --------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois 
Mil e Dezoito, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número trinta 
e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos 
Membros do Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Dezoito 
à Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  
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.  ----------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
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ASSUNTO: Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil e 
Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 
dois da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. --------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois 
Mil e Dezoito/ Dois Mil e Vinte e Um, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número trinta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil e 
Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um à Assembleia Municipal. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  
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.  ----------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezoito/Dois 
Mil e Vinte e Um. -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 
dois da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. --------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número trinta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezoito/Dois 
Mil e Vinte e Um à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  
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.  ----------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Terceira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezoito/Dois 
Mil e Vinte e Um. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 Dezoito. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a Terceira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil 
e Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número trinta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------------------  
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, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU.  ----------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito. -------------------------  
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 Dezoito. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número trinta e oito, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Membros do Executivo 
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, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU.  ----------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Alteração à Estrutura Orgânica Nuclear do Município de Santiago do 
Cacém ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/150.20.501/12, do Gabinete de Apoio à Presidência -------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a revogação das competências da estrutura 
orgânica nuclear, previstas nas alíneas h), i) e j) do n.º 2 do artigo 2.º da Organização de 
Serviços do Município de Santiago do Cacém, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número trinta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: Por deliberação da Câmara Municipal de 9 de junho 
de 2016, foi aprovada a última alteração à estrutura de Organização dos Serviços do 
Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Sucede que, um ano passado sobre o Despacho 9 545/2016, de 25 de julho, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, posteriormente ajustado pela Declaração de Retificação 
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n.º 881/2016, de 1 de setembro, para adequação do serviço às necessidades permanentes 
defuncionamento e otimização de recursos, reconhece-se a necessidade de extinguir a unidade 
orgânica flexível, Divisão Jurídica, individualizando a área jurídica e de investigação e 
instrução de processos de contraordenações, do serviço municipal de fiscalização municipal; 
TRÊS: Com este pressuposto e, analisada a estrutura orgânica existente, concluiu-se pela 
necessidade de passar o serviço de fiscalização municipal a integrar a Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística e autonomizar a área jurídica e a área de investigação e 
instrução de processos de contraordenação, em gabinete próprio. -----------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal aprovar a estrutura nuclear, conforme dispõe a alínea b) do artigo 6.º do 
Regime da Organização dos Serviços das Autarquias Locais, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro. -------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara definir as 
respetivas atribuições e competências, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal, 
das unidades orgânicas flexíveis, conforme dispõe a alínea a) do artigo 7.º do supra citado 
regime. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.  ----------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Alteração à Estrutura Orgânica Flexível do Município de Santiago do 
Cacém ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/150.20.501/12, do Gabinete de Apoio à Presidência. ------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: UM: Aprovar, sob condição de a Assembleia Municipal aprovar a revogação 
das competências da estrutura orgânica nuclear previstas nas alíneas h), i) e j) do n.º 2 do 
artigo 2.º da Organização de Serviços do Município de Santiago do Cacém, a revogação do 
artigo 9.º sob a epígrafe “Divisão Jurídica” do citado regulamento municipal, documento que 
é dado como reproduzido na presente ata com o número quarenta, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Aprovar a alteração as competências da Divisão de Comodidade Local, previstas no 
artigo 12.º da Organização de Serviços, atribuindo-se a competência de enquadrar a atuação 
do Médico Veterinário Municipal, bem como as competências na área do ambiente e revogar 
a atribuição da competência da gestão de radiocomunicações prevista na alínea i) do n.º 1 do 
artigo 12.º, conforme documento anexo; -----------------------------------------------------------------  
TRÊS: Aprovar a alteração as competências da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística, previstas no artigo 19.º da Organização de Serviços, sendo-lhe atribuídas as 
competências inerentes à fiscalização municipal, e revogando-se a atribuição das 
competências sobre a área do ambiente, conforme documento anexo; ------------------------------  
QUATRO: Aprovar a revogação a atribuição da competência à Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Turismo, sobre o enquadramento do Médico Veterinário Municipal, conforme 
documento em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: Por deliberação da Câmara Municipal de 9 de junho 
de 2016, foi aprovada a última alteração à estrutura de Organização dos Serviços do 
Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------------------------------  
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DOIS: Sucede que, um ano passado sobre o Despacho 9 545/2016, de 25 de julho, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, posteriormente ajustado pela Declaração de Retificação 
n.º 881/2016, de 1 de setembro, para adequação do serviço às necessidades permanentes de 
funcionamento e otimização de recursos, reconhece-se a necessidade de extinguir a unidade 
orgânica flexível, Divisão Jurídica, individualizando a área jurídica e de investigação e 
instrução de processos de contraordenações, do serviço de fiscalização municipal;---------------  
TRÊS: Com este pressuposto e, analisada a estrutura orgânica existente, concluiu-se pela 
necessidade de passar o serviço de fiscalização municipal a integrar a Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística e autonomizar a área jurídica e a área de investigação e 
instrução de processos de contraordenação, em gabinete próprio. -----------------------------------  
QUATRO: A par das alterações propostas, aproveita-se o momento para propor igualmente 
outras alterações à atuação das unidades orgânicas flexíveis com vista a assegurar a melhor 
gestão dos serviços e o exercício das competências municipais. -------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal aprovar a estrutura nuclear, conforme dispõe a alínea b) do artigo 6.º do 
Regime da Organização dos Serviços das Autarquias Locais, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro. -------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Compete à Câmara Municipal sob proposta do Presidente da Câmara definir as 
respetivas atribuições e competências, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal, 
das unidades orgânicas flexíveis conforme dispõe a alínea a) do artigo 7.º do supra citado 
regime. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.  ----------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Mapa de Pessoal 2018 – Alteração ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2017/150.20.200/43/DGRH ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a alteração ao Mapa de Pessoal para 2018, sob condição da 
Assembleia Municipal aprovar a alteração da estrutura orgânica, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número quarenta e um, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: 1. Tendo em conta a missão, as atribuições, a estratégia, os 
objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 
disponíveis, o mapa de pessoal contem a indicação do número de postos de trabalho 
necessários para o desenvolvimento das atividades de natureza permanente ou temporária, a 
desenvolver durante a sua execução e é aprovado pela Assembleia Municipal. -------------------  
2. Alteração da estrutura orgânica. ------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. -----------------------------------  
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.  ----------------  
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Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Suspensão de prazo – Requalificação de Espaço Público no Bairro das 
Flores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/29, de 19 de junho de 2017, da Divisão de 
Projeto e Obras. (processo 10/DPO/2017 – papel). -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: UM: Ratificar o ato administrativo de aprovação da suspensão de prazo de 
execução da empreitada de Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores, 
adjudicada à empresa Protecnil, S.A, desde o dia 26 de março até ao final do mês de abril de 
2018 (30-04-2018), praticado pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida 
Santos, a 04/04/2018, exarado sobre o documento interno com o registo n.º 8582, anexo n.º 4 
FUNDAMENTOS: UM A empreitada em referência, obteve o visto do Tribunal de Contas 
em 26-02-2018, foi assinado o Auto de Consignação a 26-03-2018, sendo que o empreiteiro 
ainda não procedeu à entrega do desenvolvimento do plano de segurança e saúde. Atendendo 
a que o DPSS tem que ser aprovado pelo dono da obra antecipadamente ao início da mesma, 
houve a necessidade de suspensão. ------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Nº 1 do Artº 362º do CCP-Código Contrato Público, aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  
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.  ----------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito da PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Trabalhos a Mais para suprimento de Erros e Omissões - Ampliação e 
Renovação da Escola Básica de Ermidas-Sado (EB1) ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado ------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/17, de 29/03/2017, da Divisão de Projeto e 
Obras (Processo 01.08.03/DPO/17 - papel). -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar dos trabalhos de suprimento de erros e omissões detetados, no 
valor total de 9.779,07€ (nove mil setecentos e setenta e nove euros e sete cêntimos), 
acrescido de IVA (6%), que perfaz um total de 10.365,81€ (dez mil trezentos e sessenta e 
cinco euros e oitenta e um cêntimos) e respetiva formalização escrita da modificação ao 
contrato nomeadamente a celebração de contrato adicional de erros e omissões. ------------------  
FUNDAMENTOS: Um – A empreitada da “Ampliação e renovação da Escola Básica de 
Ermidas-Sado”, foi adjudicada à empresa CONSDEP, Engenharia e Construção, S.A., por 
deliberação de Câmara de 02 de fevereiro de 2017 e cuja consignação foi a 16 de junho de 
2017. Na sequência da execução dos trabalhos, detetou-se a existência de erros nas medições e 
quantidades relativas a artigos sem preços contratuais, trata – se de trabalhos de que são 
necessários executar na sua totalidade. -------------------------------------------------------------------  
Dois - Relativamente à responsabilidade pela execução dos trabalhos de suprimento dos erros 
e omissões, de acordo com o regime de corresponsabilização, serão repartidos, cabendo 50% 
do preço ao empreiteiro e 50% ao dono de obra.--------------------------------------------------------  
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Três – Os trabalhos a mais da empreitada em causa, encontram-se previstos em PPI para o 
ano de 2018 de acordo com o Objetivo “2.1.1.2.3. – Conservação de Edifícios”, Projeto 
“2016/118 - Escola Básica de Ermidas” e Classificação Económica “07.01.03.05”. --------------  
Quatro – Artº 61º e 378º do CCP – Código Contratação Pública. -----------------------------------  
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.  ----------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito da PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Declaração de Caducidade do ato de licenciamento no âmbito do Regime ----  
Jurídico da Urbanização e Edificação. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua do Monte, lote 44 em Vila Nova de Santo André  ------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01/2015/102 de 04/08/2015 da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o projeto de decisão de declaração de caducidade do ato de 
licenciamento referente ao processo supra identificado, concedendo-se um prazo de 10 dias 
para audiência prévia. ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Encontra-se decorrido o prazo legal aplicável, mais de 12 meses, sem 
que tivesse sido requerida a emissão do alvará.  --------------------------------------------------------  
2 – O local da obra a que se refere o processo foi visitado pelo serviço de fiscalização diversas 
vezes, tendo o mesmo informado, que a obra não foi iniciada.  --------------------------------------  
3 - A caducidade do ato administrativo de operações urbanísticas devem ser declaradas pela 
Câmara Municipal, após audiência prévia do interessado.  --------------------------------------------  
DE DIREITO: De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 71.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE); e artigo 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Casa de Função-------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.50.201/56, de 20 de março de 2017, da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano, destinado a 
habitação, sito em Loteamento Municipal das Panteras, em Vila Nova de Santo André, 
correspondente à fração “AI”, 1º Andar Frente, do Lote nº 1, inscrito na matriz sob o artigo 5 
910º, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 
03509/190500, da freguesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém, à Senhora 
Maria Helena Chaves Simões, a exercer funções de Assistente Técnica, na EPEI do Roncão. 
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número quarenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião, com a renda mensal de 68,31€, (sessenta e oito euros e trinta e um cêntimos). --------  
FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pela requerente; -------------------------------  
b) - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
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aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 
AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  
ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito na Área 
de Reabilitação Urbana de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma letra "E" do prédio urbano situado na Avenida Manuel 
da Fonseca, n.º 23, 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 7740 de 02/04/2018 - Processo 
2018/450.30.502/47 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora 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 – fração autónoma 
letra "E" do prédio urbano situado na Avenida Manuel da Fonseca, n.º 23, em Santiago do 
Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 3448 e descrito nesta Conservatória sob o nº 
1602/19941018, 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 redação 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: JOÃO PAULO GONÇALVES BARREIRA ---------------------------------------  
ASSUNTO: Certidão de Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel 
sito na Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Fração “AB” Bairro Pica Pau – Passeio das Barcas – Banda 6 – Edifício 1 
– ARU sudoeste de Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2018/85 datado de 16/03/2018 da Divisão de Ordenamento 
e Gestão Urbanística , em nome de João Paulo Gonçalves Barreira. --------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 
transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, - Fração 
autónoma designada pelas letras “AB” do prédio sito no Bairro Pica Pau, Passeio das Barcas – 
Banda 6 – edifício 1 – Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 4266 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 
11627/19920313 da freguesia de Santo André. ---------------------------------------------------------  
2 – Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 
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pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  
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 redação 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: HÉLIO MIGUEL DA CRUZ MESTRE SOBRAL -------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Queimadas -----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Herdade das Fontainhas, Retorta e Pasmo em Alvalade Sado ----------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento para realização de Fogueiras e Queimadas 
2018/450.10.220/03 DAGF/SAG de 02/04/2018. ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador, Albano Pereira. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento para realização de Queimadas nas Herdades das 
Fontainhas, Retorta e Pasmo em Alvalade Sado de 13 a 29/04 de 2018. ----------------------------  
FUNDAMENTOS: - Parecer Favorável da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários 
de Alvalade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de queimadas ao abrigo do nº2 do 
Artigo 27º do Decreto-Lei nº124/2006, de 28/06. ------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Procedimento concursal para recrutamento de 1 Técnico Superior 
(Geógrafo), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2018/250.10.101/1, de 06 de abril – DGRH.---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de um 
Técnico Superior (Geógrafo), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, a que possam concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de 
emprego público. --------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 30.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em 
casos excecionais, devidamente fundamentados, podem os órgãos responsáveis pelas áreas das 
finanças, autorizar a realização de um procedimento concursal a que possam concorrer os 
trabalhadores com e sem vínculo de emprego público. ------------------------------------------------  
Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento. -------------------------------------  
Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 
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tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais (EGRAS) 
ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada 
pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias 
locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 
de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.  ----------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito da PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Procedimento concursal para recrutamento de 2 Assistentes Operacionais 
(Canalizador), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2018/250.10.101/2, de 06 de abril – DGRH.---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de dois 
Assistentes Operacionais (Canalizador), em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a que possam concorrer os trabalhadores com e sem 
vínculo de emprego público. -------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 30.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em 
casos excecionais, devidamente fundamentados, podem os órgãos responsáveis pelas áreas das 
finanças, autorizar a realização de um procedimento concursal a que possam concorrer os 
trabalhadores com e sem vínculo de emprego público. ------------------------------------------------  
Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento. -------------------------------------  
Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 
tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais (EGRAS) 
ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada 
pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias 
locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 
de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.  ----------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito da PS e do Senhor Vereador Luis 
Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM ------------  
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração para a realização de Formação Prática em 
Contexto de Trabalho, para 3 alunos, do 11º Ano, do Curso Profissional Técnico de 
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Comércio, do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém (Escola Secundária 
Manuel da Fonseca -----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2018/150.20.101/17, da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, de 26 de março de 2018. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo e a Minuta de Contrato de Formação em 
Contexto de Trabalho, documentos que serão dados como reproduzidos na presente ata com o 
número quarenta e três, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea a) - O estágio formativo, estruturado num plano individual de 
formação a desenvolver em contexto de trabalho, visa a aquisição e o desenvolvimento de 
competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira, relevantes para a 
qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo do trabalho e para a formação 
ao longo da vida; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea b) Entre o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém e o Município de Santiago 
do Cacém sempre se tem vindo a estabelecer-se parcerias no sentido da aproximação entre a 
escola e a realidade em contexto de trabalho, desenvolvendo nos alunos uma cultura de 
cooperação e de responsabilidade, aberta à partilha de informação e à melhoria contínua, num 
contexto organizacional; ------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea c) O presente estágio realiza-se num período com a duração de 210 horas e caduca no 
final do período de estágio;---------------------------------------------------------------------------------  
Alínea d) No âmbito do artigo 3º, da Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro, que regula a 
tipologia do ensino profissional e no uso da competência atribuída à Câmara Municipal, 
referida na alínea r), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM ------------  
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração para a realização de Formação Prática em 
Contexto de Trabalho, para 9 alunos, do 12º Ano, do Curso Profissional Técnico de 
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, do Agrupamento de Escolas de 
Santiago do Cacém (Escola Secundária Manuel da Fonseca -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2018/150.20.101/11, da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, de 26 de março de 2018. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo e a Minuta de Contrato de Formação em 
Contexto de Trabalho, documentos que serão dados como reproduzidos na presente ata com o 
número quarenta e quatro, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea a) - O estágio formativo, estruturado num plano individual de 
formação a desenvolver em contexto de trabalho, visa a aquisição e o desenvolvimento de 
competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira, relevantes para a 
qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo do trabalho e para a formação 
ao longo da vida; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea b) Entre o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém e o Município de Santiago 
do Cacém sempre se tem vindo a estabelecer-se parcerias no sentido da aproximação entre a 
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escola e a realidade em contexto de trabalho, desenvolvendo nos alunos uma cultura de 
cooperação e de responsabilidade, aberta à partilha de informação e à melhoria contínua, num 
contexto organizacional; ------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea c) O presente estágio realiza-se num período com a duração de 390 horas e caduca no 
final do período de estágio;---------------------------------------------------------------------------------  
Alínea d) No âmbito do artigo 3º, da Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro, que regula a 
tipologia do ensino profissional e no uso da competência atribuída à Câmara Municipal, 
referida na alínea r), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Oferta de publicações às bibliotecas municipais no mês de fevereiro de dois 
mil e dezoito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 2018/300.10.004/8 de 16/03/2018, Divisão de Cultura e 
Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às bibliotecas Municipais 
descritas no documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número quarenta 
e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº33, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro compete à Câmara 
Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário.--------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 
CERCAL DO ALENTEJO ------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído ---  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/31 e 32 e 2018/450.10.215/32 e 33 
de 03/04/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos solicitados pela Ass. Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cercal do Alentejo, para a realização de quatro Bailes/Matinés nos dias 13 e 
27 de abril e 11 e 25 de maio de 2018, no salão de Festas do Quartel dos Bombeiros 
Voluntários do Cercal. --------------------------------------------------------------------------------------  
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. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
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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 dez horas e cinquenta 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 
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