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ATA NÚMERO VINTE E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA CINCO DE JULHO DE DOIS 
MIL E DEZOITO. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões da Sede do 
Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 
Municipal, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Francisco Maria Carrajola de 
Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião 
ordinária da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 
Santos, e do Senhor Vereador Albano Pereira. ----------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. ------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: -------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 
Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos e do Senhor Vereador Albano Pereira, 
em gozo de férias. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – IGREJA MATRIZ – FESTIVAL DE 
MÚSICA SACRA DO BAIXO ALENTEJO - FESTIVAL TERRAS SEM SOMBRA – 
14ª EDIÇÃO – 30 DE JUNHO DE 2018. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que no âmbito daquele Festival recebeu, na Sede 
do Município, acompanhado do Senhor Vereador da Cultura, Jaime Cáceres, uma delegação 
Húngara, da qual faziam parte nomeadamente o Vice-Presidente do Município de 
Szombathwly, o Vereador da Cultura e a Diretora do Museu. Cidade Húngara que também foi 
anfitriã da delegação portuguesa que se deslocou àquele País no âmbito do Festival Terras 
Sem Sombra, a qual integrou. ------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que foram efetuadas visitas nomeadamente à Quinta de S. João, às ruínas do 
Convento de Nossa Senhora do Loreto e às Ruinas de Miróbriga onde, atualmente, decorrem 
novas escavações, relativamente às quais os convidados mostraram o seu agrado. ----------------  
Informou ainda que foi equacionada a possibilidade de um Acordo de Geminação entre as 
duas cidades, acrescentando que Szombathhwly era uma Cidade que também tinha uma forte 
herança Romana, com duzentos mil habitantes, sendo a décima Cidade com mais população 
naquele país. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que tinha estado presente no Concerto na Igreja 
Matriz e que tinha acompanhado a visita ao Convento do Loreto, onde foi dada uma 
explicação técnica, por um professor de Agronomia, sobre o montado. -----------------------------  
Mais referiu que lhe pareceu que os membros da delegação húngara estavam agradados com a 
visita. Acrescentou que se tratava de uma iniciativa positiva. ----------------------------------------  
Ainda relativamente à herdade do Loreto, referiu que, embora sabendo que se tratava de uma 
propriedade do Estado Central, questionou se a Câmara Municipal não podia intervir na 
limpeza do espaço das ruinas do Convento e na moradia existente naquela herdade, onde 
residem pessoas em péssimas condições, de forma a minimizar as situações. ---------------------  
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O Senhor Presidente referiu que a Câmara dispõe de um Regulamento Municipal que 
enquadra o apoio nas obras a residências de pessoas carenciadas.  ----------------------------------  
Acrescentou que tomava nota deste assunto, mas lembrou que se tratava de uma propriedade 
do Estado Central e que o mesmo deve cuidar do seu património. -----------------------------------  
------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – EDIFÍCIOS JUNTO À PRAÇA DA 
CONCÓRDIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos questionou sobre o ponto de situação daqueles edifícios que 
continuam devolutos.----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que se tratava de edifícios cuja construção foi financiada pelo 
Banco Espirito Santo, o qual faliu, sendo que, a última informação de que dispunha tinha sido 
dada numa reunião pelo representante de um Fundo ligado à entidade bancária, a qual ia no 
sentido de venderem aqueles edifícios a um empresário que estaria interessado. Negócio que 
não se concretizou porque o empresário em causa considerou que o preço era muito elevado. 
Mais informou que o terreno foi vendido pela Câmara Municipal, em Hasta Pública, com a 
condição de o Município ficar com duas frações. -------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a situação se arrastava havia mais de oito anos, acrescentando que iria 
procurar atualizar o ponto de situação deste processo. -------------------------------------------------  
----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – PERSPETIVAS DE NOVAS 
CONSTRUÇÕES. ------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos referiu que havia alguns anos que não se registavam 
construções naquela Cidade, exceto edifícios da Cooperativa, questionando se estava prevista 
a alienação de terrenos pelo Município. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que na atual conjuntura não tem sido possível à Câmara 
Municipal criar loteamentos e as respetivas infraestruturas para os colocar à venda, sendo que, 
alguns lotes foram transacionados com a condição dos compradores executarem as 
infraestruturas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que a Cooperativa Chesandré vai executar um arruamento junto a alguns  lotes 
que não lhe foram atribuídos, os quais, poderão vir a ser colocados à venda pela Autarquia.  ---  
Referiu ainda que a Câmara Municipal admite colocar lotes à venda, em Santo André e 
noutras localidades do Município, desde que haja procura, lembrando que a última Hasta 
Pública realizada, em S. Domingos, tinha ficado deserta. ---------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia seis de julho do 
corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.607.161,33€ (Dois milhões seiscentos e sete mil cento e 
sessenta e um euros e trinta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 366.500,80€ (Trezentos e sessenta e seis mil quinhentos 
euros e oitenta cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------- 
ENTIDADE: UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTIAGO DO CACÉM, SÃO 
BARTOLOMEU E SANTA CRUZ E UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCACER DO 
SAL (SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO) E SANTA SUSANA. ----------------  
ASSUNTO: Moções pelo direito a cuidados de saúde, seguros e condignos na Unidade de 
Saúde do Litoral Alentejano. ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.504/106 – GAP – Gabinete de Apoio à Presidência 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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TOMAR CONHECIMENTO da Moção enviado pela União das Freguesias de Santiago do 
Cacém, São Bartolomeu e Santa Cruz, aprovada em Sessão de Assembleia de Freguesia no dia 
30 de abril e da Moção enviada pela União das Freguesias de Alcacer do Sal (Santa Maria do 
Castelo e Santiago) e Santa Susana, sobre o mesmo assunto, e aprovada em Sessão de 
Assembleia de Freguesia, no dia 23 de abril. ------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que a partir do próximo domingo a situação 
naquela Unidade de Saúde se irá agravar com o horário das trinca e cinco horas semanais, 
tendo em conta a falta de profissionais na mesma. -----------------------------------------------------    
Mais referiu que o Senhor Ministro da Saúde continua a não responder relativamente à visita 
que ficou de fazer ao Litoral Alentejano e que tinha indicado para o final de fevereiro do ano 
em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que não sabia até onde esta situação se ia arrastar, considerando que estava em 
causa a saúde das pessoas, com as quais estava solidário como cidadão e Autarca, pelo que, 
tinha, mais uma vez, participado na última concentração que teve lugar junto do Hospital do 
Litoral Alentejano, reivindicando, em conjunto com as populações e os profissionais de 
Saúde, as condições necessárias para o funcionamento daquela Unidade de Saúde. --------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 
ASSUNTO: Pergunta remetida ao Ministério da Saúde sobre carência de cuidados de 
saúde na região do Litoral Alentejano. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.504/109 – GAP - Gabinete de Apoio à Presidência  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
TOMAR CONHECIMENTO da pergunta enviada ao Ministério da Saúde, pelo Grupo 
Parlamentar do PCP, sobre carência de cuidados de saúde na região do Litoral Alentejano. ----  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA -------------------------------------------  
ASSUNTO: Limpeza das Praias da Lagoa de Santo André / Porto das Carretas / Areias 
Brancas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André. -------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/950.20.300/10 – GAP – Gabinete de Apoio à Presidência. 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
TOMAR CONHECIMENTO do ofício remetido pela Associação Litoral Aventura, onde 
agradecem a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, a colaboração na Limpeza das Praias 
da Lagoa de Santo André / Porto das Carretas / Areias Brancas, que decorreu no passado dia 
10 de Junho. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Segunda 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 Segunda 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 noventa e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------  
Dois – Submeter a Segunda Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil e 
Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um à Assembleia Municipal. --------------------------------------------  
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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 dois votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor Vereador 
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 da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Terceira Revisão ao Orçamento da Despesa 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 Terceira Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e 
Dezoito, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número noventa e 
três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros do 
Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a Terceira Revisão ao Orçamento da Despesa 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 25 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor Vereador 
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 da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Minuta de Contrato de Consorcio EEC “Entre a Serra e o Mar”. --------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2018/850.10.003/11 – Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Contrato para a constituição de Consorcio para o 
desenvolvimento de EEC “Entre a Serra e o Mar” ao abrigo do Programa PROVERE, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número noventa e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente 
e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com o descrito no documento interno 16893 de 
02/07/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto nas alíneas o) e t) do n.º 1 do artigo 33.º Capítulo III, 
Secção I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor Vereador 
Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação 
Santiago do Cacém Mais.-----------------------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereado Óscar Ramos foi apresentada a seguinte 
declaração de voto: “ Considerando a amplitude do prjecto, inserido no programa PROVERE, 
logo o elevado investimento de 3.745.000€, considerando alguma especialização a que são 
atribuídos montantes significativos, Hospital do Espirito Santo (1 milhão de euros) ou 
percursos pedocicláveis (1,5 milhões de euros). --------------------------------------------------------  
Considerando algum desconhecimento sobre a dimensão e credibilidade de parceiros. ----------  
Considerando o potencial conflito na alocação de verbas versus outros projetos que 
consideramos prioritários. ----------------------------------------------------------------------------------  
Considerando, por falta de tempo, a dificuldade de colher mais informação sobre estes 
projetos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Apesar do envolvimento da CCDRA os Vereadores do Partido Socialista abstém-se na 
votação deste projeto.” --------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA DA GRAÇA PEREIRA DA COSTA VILHENA----------------------- 
ASSUNTO: Certidão de Destaque Urbano.--------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Casa Nova de Baixo - Abela.----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 03-2018-139-0 datado de 04-05-2018, da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Maria da Graça Pereira da Costa Vilhena.-- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha.-----------------
- 
PROPOSTA: Aprovar a emissão de Certidão de Destaque fora do perímetro urbano, sobre o 
prédio misto inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 31, secção “O”, descrito na 
Conservatória da Registo Predial sob o n.º 380/19960419, com a área de 951.000 m² da 
Freguesia de Abela. ------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
De Facto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. Requerimento n.º E-11020 de 04-05-2018, onde é solicitado um pedido de destaque fora do 
perímetro de Abela.------------------------------------------------------------------------------------------  
2.Área Total do Prédio Urbano (C.R.P. n.º 380 de 19-04-1996) ----------------------951.000m²; 
Área da Parcela a Destacar --------------------------------------------------------------  475.500 m²; 
3.Área da Parcela Remanescente (ficará assente o Artigo Urbano n.º 336 e a dependência 
agrícola) -------------------------------------------------------------------------------------475.500 m²; 
Confrontações:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Norte: Chamiçal; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Sul: Vale de Linhos; -----------------------------------------------------------------------------------------  
Nascente: Correias; ------------------------------------------------------------------------------------------  
Poente: Casa Nova de Cima; -------------------------------------------------------------------------------  
4.Não será permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário, novo destaque por 
um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. ------------------------------------------  
Ainda segundo o n.º 7 do artigo 6º do RJUE, “O condicionamento da construção bem como o 

ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial 

sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada 

qualquer obra de construção nessas parcelas”.------------------------------------------------------- 
5.A certidão emitida pela Câmara municipal constitui documento bastante para efeitos de 
registo predial da parcela destacada. ----------------------------------------------------------------------  
De Direito: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nos termos do disposto no artigo 6.º n.º 4,6,7 e 9 do Regime Jurídico da Edificação e 
Urbanização (aprovado pelo Dl-555/99, de 16/12, na sua atual redação). --------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovado. ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA ANTÓNIA SOARES NOBRE. ---------------------------------------------  
ASSUNTO: Certidão de Destaque.------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Outeiro da Pedra, Vale das Éguas da União das Freguesias de São 
Domingos e Vale de Água.------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 03/2018/154 datado de 23/05/2018 da Divisão de Ordenamento 
e Gestão Urbanística,-------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque sobre o prédio misto inscrito na matriz predial sob 
o artigo nº 17, secção K e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém 
sob o nº 13473, com a área total de 10000 m2 da União das Freguesias de São Domingos e 
Vale de Água.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
De facto:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Através do requerimento n.º 12756/2018, de 23/05/2018 é solicitado um pedido de 
destaque, nos termos do n.º 4 e 5, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua redação atual, sito em prédio denominado “Outeiro da Pedra”, inscrito na matriz 17 
Rústico [K] (parte), descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 
179/20020823, em Outeiro da Pedra, na freguesia de União das freguesias de São Domingos e 
Vale de Água.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Da leitura da certidão da Conservatória do Registo Predial o prédio tem uma área de 9.909 
m2 e não tem construção.--------------------------------------------------------------------------------- 
3. Muito embora a Certidão da Conservatória do Registo Predial refira que o prédio tem a área 
de 9.909 m2 a caderneta predial rústica refere 10.000 m2 ou 1,0 hectare. --------------------------  
4. Apesar de haver esta diferença de áreas e da necessidade de haver a harmonização entre as 
mesmas, também está previsto a sua dispensa, nos termos do artigo 28º -A, do Decreto- Lei 
n.º 116/2008, de 4 de julho. --------------------------------------------------------------------------------  
5. Analisados os elementos apresentados verifica-se que, a parcela a destacar ficará composta 
com as seguintes áreas e confrontações, a saber:  -------------------------------------------------------  
-Área Total do Prédio Urbano (C.R.P. n.º 179/20020823)………………………      9.909 m2; 
-Área da Parcela a Destacar………………………………………………………… 2.084 m2; 
- Área da Parcela Remanescente (segundo declaração do topografo) …………… ..7.916 m2; 
Confrontações:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Norte: Lentiscais;------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sul: Herdeiros de Catarina da Conceição;-------------------------------------------------------------- 
Nascente: José Francisco e António Grilo;------------------------------------------------------------- 
Poente: Herdeiros de Catarina da Conceição.---------------------------------------------------------- 
6. Informa-se que não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário, novo 
destaque por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. -------------------------  
7. Ainda segundo o n.º 7 do artigo 6º do RJUE, “O condicionamento da construção bem como 

o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial 

sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada 

qualquer obra de construção nessas parcelas”.------------------------------------------------------- 
8. Refira-se ainda que estamos perante as regras de um destaque urbano.------------------------- 
De direito:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nos termos do disposto no artigo 6º nºs 4, 6, 7 e 9 do Regime Jurídico da Edificação e 
Urbanização (aprovado pelo DL-555/99, de 16/12, na sua atual redação).------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: HERANÇA DE ARMINDO DOS RAMOS LACERDA, 
REPRESENTADO PELO HERDEIRO ANTÓNIO JOSÉ MARQUES RAMOS 
LACERDA. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Certidão de Destaque Urbano. -------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Aldeia do Cano, Cercal do Alentejo.-------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 03/2018/10 datado de 19/01/2018 da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística,---------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: 1 - Emitir Certidão de Destaque Urbano sobre o prédio urbano inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo nº 2067 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 2230, com a área total de 600,00 m2 da freguesia do Cercal do 
Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 – Que esta certidão substitui a anteriormente emitida em 27 de abril de 2018, aprovada pela 
Câmara Municipal em 26 de abril de 2018. --------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: -------------------------------------------------------------------------------------- 
De facto:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Através do requerimento n.º 03/2018/8956 de 11.04.2018, é apresentado novo requerimento 
(troca entre as parcelas a destacar/destacada) onde é solicitado um pedido de destaque dentro 
do perímetro urbano da Aldeia do Cano, sobre o prédio Urbano inscrito na matriz predial 
urbana sob os nºs 2067 e 2661, descrito na Conservatória do Registo Civil de Santiago do 
Cacém sob o n.º 2230/20090519, com a área total de 600 m², da freguesia de Cercal do 
Alentejo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. O pedido é efetuado nos termos do disposto no artigo 6.º, nºs 4, 6, 7 e 9 do Regime Jurídico 
da Edificação e Urbanização (aprovado pelo DL-555/99, de 16/12, na sua atual redação).  -----  
3. Verifica-se que as duas parcelas objeto do pedido de destaque confrontam com arruamento 
público e ficarão com as seguintes áreas: ----------------------------------------------------------------  
_ Área total do prédio (certidão do registo predial n.º 2230/20090519) ..………… 600,00 m²; 
_ Área da parcela a destacar (Parcela A onde ficará assente o artigo urbano 2661 com a área 
de 72,10 m2 e com Licença de utilização n.º 33 de 28.04.1986) .…..…………….. 260,00 m²; 
_ Área da parcela remanescente (Parcela B na qual ficará assente o artigo urbano 2067 com a 
área de 45 m2 e com Licença de utilização n.º 29 de 15.07.1968, uma garagem com a área de 
26,74 m2, um forno com a área de 3,20 m2 e dois arrumos com as áreas de 12,02 m2 e 13,85 
m2) ........................................................................................................................ 340,00 m². 
4. A parcela a destacar (Parcela A) ficará com as confrontações:------------------------------------ 
Norte: Herdeiros de Armindo Ramos Lacerda; ---------------------------------------------------------  
Sul: Balbina da Silva; ---------------------------------------------------------------------------------------  
Nascente: João Guerreiro Camacho; ---------------------------------------------------------------------  
Poente: Caminho Municipal 1126. -----------------------------------------------------------------------  
5. A parcela remanescente (Parcela B) ficará com as confrontações: --------------------------------  
Norte: João Guerreiro Camacho; --------------------------------------------------------------------------  
Sul: Herdeiros de Armindo Ramos Lacerda; ------------------------------------------------------------  
Nascente: João Guerreiro Camacho; ---------------------------------------------------------------------  
Poente: Caminho Municipal 1126. -----------------------------------------------------------------------  
6. Nos termos do n.º 6, artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
legislação vigente, é referido que “(…) não é permitido efetuar na área correspondente ao 
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prédio originário, novo destaque por um prazo de 10 anos contados da data do destaque 
anterior”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Deve ser inscrito no registo predial sobre as duas parcelas resultantes do destaque, o ónus 
do não fracionamento. --------------------------------------------------------------------------------------  
8. Mais se informa, que a certidão emitida pela câmara municipal constitui documento 
bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada. -----------------------------------------  
Nos termos do disposto no artigo 6º nºs 4, 6, 7 e 9 do Regime Jurídico da Edificação e 
Urbanização (aprovado pelo DL-555/99, de 16/12, na sua atual redação).--------------------------  
9. Não foram incluídas na certidão anteriormente emitida, as construções que estão 
dispensadas de licença de utilização (uma garagem, um forno e dois arrumos), visto que estas 
edificações já constavam na fotografia aérea que nos foi apresentada pelo IGP. Estas 
edificações fazem parte do artigo urbano 2067. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE:MARIANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES VAZ PEREIRA 
OLIVEIRA.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Certidão de Destaque Urbano --------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Aldeia do Cano, Cercal do Alentejo.-------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 03/2018/161 datado de 28/05/2018 da Divisão de Ordenamento 
e Gestão Urbanística.-------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque Urbano sobre o prédio urbano inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo nº 2218 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago 
do Cacém sob o nº 3403, com a área total de 1.404 m2 da freguesia da União das Freguesias 
de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: -------------------------------------------------------------------------------------- 
De facto:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Através do requerimento n.º 13188, de 28/05/2018 solicita um pedido de destaque, nos 
termos do n.º 4 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 
atual, sito em prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2218, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Santiago do Cacém com o n.º 3403 de 19/05/2010, em Avenida D. Nuno 
Alvares Pereira, 78, na freguesia de União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e 
São Bartolomeu da Serra. -----------------------------------------------------------------------------------  
2. Da leitura da certidão da Conservatória do Registo Predial o prédio tem uma área de 
1.404,00 m², correspondendo 229,50 m² à área coberta e 1174,50 m² à área descoberta. ---------  
3. Analisados os elementos apresentados verifica-se que, a parcela a destacar ficará composta 
com as seguintes áreas e confrontações, a saber: --------------------------------------------------------  
-Área Total do Prédio Urbano (C.R.P. n.º 3403 de 19-05-2010) - ------------------1.404,00 m2; 
-Área da Parcela a Destacar ----------------------------------------------------------------500,00 m2; 
-Área da Parcela Remanescente (ficará assente a edificação existente com uso habitacional) 
988,16 m2; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Confrontações:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Norte: Joaquim António Barroso;----------------------------------------------------------------------- 
Sul: Alvarina Espada Lopes e Irmãs;-------------------------------------------------------------------- 
Nascente: Mariana da Conceição Gonçalves Vaz Pereira Oliveira;---------------------------------- 
Poente: Estrada do Fidalgo;------------------------------------------------------------------------------ 
4. Verifica-se com o levantamento topográfico apresentado uma discrepância de áreas das 
respetivas parcelas, muito embora de acordo com o artigo 28-A do Código do Predial, fica 
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dispensada a harmonização das mesmas, não excedendo em relação à área maior 10% nos 
prédios urbanos ou terrenos para construção, tal como se verifica. ----------------------------------  
5. Nos termos do nº 4, artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
legislação vigente, é referido que “Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única 
parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão isentos de 
licença desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos 
públicos”, estão isentos de controlo prévio.----------------------------------------------------------- 
6. Pelo exposto, e uma vez que o processo está em conformidade com a legislação em vigor, 
considera-se de propor a certificação conforme solicitado.------------------------------------------ 
7. Alerta-se desde já que, de acordo o n.º 6 do Artigo 6.º do Decreto-Lei acima referido, não 
será permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário, novo destaque por um 
prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. ----------------------------------------------  
8. Ainda segundo o n.º 7 do artigo 6º do RJUE, “O condicionamento da construção bem como 
o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial 
sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada 
qualquer obra de construção nessas parcelas”.  ---------------------------------------------------------  
De direito:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos do disposto no artigo 6º nºs 4, 6, 7 e 9 do Regime Jurídico da Edificação e 
Urbanização (aprovado pelo DL-555/99, de 16/12, na sua atual redação).--------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovado. ----------------------------------------------------------------------------  
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 "E" do prédio urbano situado na Rua Professor Egas Moniz, n.º 
74, 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 15537 de 25/06/2018 – Processo 
2018/450.30.502/142 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 
transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana – Fração "E" do 
prédio urbano situado na Rua Professor Egas Moniz, n.º 74, em Santiago do Cacém, da União 
de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, com o artigo 
3293 e descrito na Conservatória sob o n.º 251/19851003. --------------------------------------------  
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. ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública – Venda de Pastagem. --------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: “Pinhal do Concelho”, em Santiago do Cacém. --------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.005/113, de 15/06/2018 da Divisão de 
Administração Geral e Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Considerar a Hasta Pública deserta. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Não houve interessados. --------------------------------------------------------  
2. De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2017/2018 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º 
Ciclo –Refeições Escolares -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2018/650.10.100/27, de 22/06/2018, da Divisão de 
Educação, Ação Social e Saúde. ---------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Conforme proposta apresentada por deliberação de câmara de 
10.08.2017, Atribuir escalão A e B e a respetiva comparticipação (refeições escolares), às 
crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1 Ciclo constantes no anexo I, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número noventa e cinco, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 2017.08.24, respeitante ao 
assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão de B para A , constante no anexo II. 
FUNDAMENTOS: -----------------------------------------------------------------------------------------  
1 – A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia de acesso de todas as 
crianças e jovens à Educação e Ensino; ------------------------------------------------------------------  
2 – Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 10.08.2017 com o registo de 
Proposta de Agenda nº 12811, de 04.08.2017; ----------------------------------------------------------  
- Nºs 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84 de 28 de dezembro;--------  
- Alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, 12 de setembro; -----------------------------------  
- Nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do Despacho nº 
8452-A/2015, de 31 de julho, na redação dada pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ACAGAVOALTE – ASSOCIAÇÃO GRUPO À CANTE ALENTEJANO 
VOZES ALÉM TEJO -------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº2018/850.10.002/11 de 06/06/2018 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a 
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ACAGAVOALTE, como forma de apoio ao desenvolvimento do Plano de Atividades. ---------  
FUNDAMENTOS: 1- Ao Abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- A AGACAVOALTE, assume a sua importância cultural para o Município através da 
divulgação das nossas tradições e do seu envolvimento com a comunidade. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor Vereador 
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 da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis Santos foi feita a seguinte 
declaração de voto: “Abstenho-me porque desconheço qual o critério para atribuição destas 
verbas, dado que não existe um Regulamento Municipal para o efeito”. ----------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MOTO SPORT DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ -------------------------  
ASSUNTO: Apoio para obras de recuperação de Sede. -------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 2018/850.10.600/70 com o registo de entrada nº 13243 de 
29/05/2018 DCD/SMD. ------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) como apoio 
para obras de recuperação da coletiva do Bairro Azul em Vila Nova de Santo André. -----------  
FUNDAMENTOS: 1. Este tipo de apoios financeiros assentam no princípio de colaboração 
entre o Município e as coletividades desportivas do concelho de modo a permitir e 
proporcionar melhores condições para a prática desportiva das populações. -----------------------  
2. Ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE S. FRANCISCO DA 
SERRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento e Isenção de Prova Desportiva – 12º Grande Prémio de 
Atletismo Nossa Senhora do Livramento. -------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de S. Francisco da Serra. ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Prova Desportiva – 2018/450.10.027/27 de 27/06 
da DAGF/SAG/Taxas e Licenças, Informação nº16638 da DCD – Divisão de Cultura e 
Desporto de 29/06/2018. ------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento solicitado pelo Grupo Dinamizador do Desporto O 
Grupo Desportivo e Recreativo de S. Francisco da Serra, bem como apoiar a realização 12º 
Grande Prémio de Atletismo Nossa SRª. do Livramento, a realizar no dia 07 de julho de 2018, 
através da isenção do pagamento das taxas referente ao licenciamento da referida prova no 
valor de 16.26€. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o licenciamento de Provas 
Desportivas ao abrigo do artigo 8º do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março. ----  
- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 
2 do artigo do Regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO “OS RELVENSES” -------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído. --  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/53 e de 2018/450.10.215/56 de 
02/07/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos solicitados pelo Grupo Desportivo e Recreativo “ 
Os Relvenses” para a realização das “Festas Tradicionais ” nos dias 07e 08 julho de 2018, no 
recinto exterior anexo à Sala de Convívio das Relvas Verdes entre as 14h e as 04h. -------------  
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 
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 trinta 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.-- -  
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