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ATA NÚMERO VINTE E NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DOIS DE AGOSTO DE DOIS 
MIL E DEZOITO. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dois dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, na Sala de Sessões da Sede do 
Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, 
Vice-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 do Senhor Presidente, em férias, e do Senhor Vereador Albano 
Pereira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta pela Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos, às nove horas e trinta 
minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ---------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Albano Pereira. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS NA RUA CAMILO CASTELO 
BRANCO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luís Santos questionou se aquelas obras ainda não estavam concluídas, 
dado que constatou que estavam umas baias no cimo daquela via. ----------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente referiu que ia procurar saber o ponto de situação das obras. ---------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PARQUE INDUSTRIAL DE SANTIAGO DO CACÉM – ACONDICIONAMENTO DE 
RESÍDUOS DE PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos chamou a atenção para o acondicionamento dos resíduos de 
papel nalguns ecopontos daquele Parque Industrial, o qual não está a ser feito da melhor 
forma, dado que algum papelão fica espalhado junto aos recipientes. -------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – PARQUE INFANTIL DA QUINTA DO 
CHAFARIZ. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos chamou a atenção para uma peça metálica que está colocada 
no piso daquele Parque, o que pode ser perigoso. ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CUSTO DE ESPECTÁCULOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA 
FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ.--------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou sobre o preço do espectáculo que teve lugar na 
Quinta do Chafariz, no âmbito das comemorações do Dia do Município, com as Bandas 
Filarmónicas de Santiago do Cacém e do Cercal do Alentejo, e o preço do espectáculo com o 
cantor Anselmo Ralph, realizado no Parque Central da Cidade de Vila Nova de Santo André, 
no aniversário da elevação da mesma a Cidade. --------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Jaime Cáceres informou que o custo do espectáculo na Cidade de 
Santiago do Cacém não ultrapassou os dois mil e quinhentos euros e que o espectáculo na 
Cidade de Vila Nova de Santo André custou trinta e dois mil euros. --------------------------------  
O Senhor Vereador Luís Santos referiu que lhe pareceu que não havia iluminação junto aos 
balneários de apoio ao espectáculo no Parque Central. ------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que no espectáculo anterior que teve lugar naquele 
espaço, a luz ainda não estava ligada, mas que nesta iniciativa já havia luz junto àquele 
equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia um de agosto do 
corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.764.882,76 € (dois milhões setecentos e sessenta e 
quatro mil oitocentos e oitenta e dois euros e setenta e seis cêntimos). -----------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 273.099,00 € (duzentos e setenta e três mil e noventa e 
nove euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: BLOCO DE ESQUERDA --------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Iniciativa legislativa de promoção do acesso a produtos de agricultura de 
produção local às cantinas públicas.- ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.504/121 ---------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do e-mail remetido pelo Bloco de Esquerda, onde 
informam que a iniciativa legislativa que recomenda ao governo a promoção do acesso a 
produtos de agricultura de produção local às cantinas públicas, foi aprovada. ---------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência do Espaço Superior do edifício da Torre de Água do Cerro da 
Inês ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.50.201/448, de 20/07/2018 da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência, por Contrato de Comodato, do espaço superior da 
Torre de Água do Cerro da Inês, em Santiago do Cacém, à Antena Miróbriga, para aí 
funcionar as instalações e estúdios da Antena Miróbriga Rádio. -------------------------------------  
DOIS - Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato, conforme documento que se apresenta 
em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o solicitado pela Antena Miróbriga. ----------------------  
2- De acordo com a alínea g) do nº 1 do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ---------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CRISTOVÃO JOAQUIM MATEUS ------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos, Águas Residuais 
e aplicação do Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/60596/2018 no valor de 
135,62€, código consumidor 2427 -----------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Vale Rainha, Santiago do Cacém -------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2018/350.30.001/108, de 12 de julho, da Divisão de 
Administração Geral e Finanças. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 15,69 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 41,51€ 
na tarifa variável da Água (sem IVA). --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 
águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 
perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 
produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 
predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 
utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 
impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Desafectação de Terreno do Domínio Público - Inquérito Público. -------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro das Flores, em Vila Nova de Santo André. -----------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.003/8, de 6 de abril de 2018, da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  
PROPOSTA: Efetuar inquérito público através da publicação de editais, com vista à 
desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, com a área de 26,64 m2, 
destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro das Flores, nº 121, em Vila Nova de 
Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 1 890º e descrito na CRP sob a ficha nº 906, da 
freguesia de Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o requerido pelo Senhor Eusébio Gonçalves Miguel, e 
conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais. ---------------------------------------  
2- Nos termos da alínea q) do nº 1 do art.º 25º, e da alínea ccc), do nº 1 do art.º 33º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, sendo dois da Senhora Vice-Presidente, 
Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU e um do Senhor 
Vereador Luis Santos da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Actualização da Conta Final e Revisão de Preços Definitiva – Ampliação e 
Renovação da Escola Básica nº 3 (EB1/JI), de Vila Nova de Santo André --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2016/300.10.001/5, de 07/07/2016, da Divisão de Projeto e 
Obras (Processo 01.08.06/DPO/16 – papel). ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  
PROPOSTA: Aprovar a conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro resumo: 
Contrato ……………………………….. 631.791,49 € (IVA incluído) -----------------------------  
Faturado ……………………………..... 631.791,49 € (IVA incluído) ------------------------------  
Contrato adicional ……………………... 26.380,11 € (IVA incluído) ------------------------------  
Contrato adicional facturado ………..…. 26.380,11 € (IVA incluído) ------------------------------  
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Revisão de Preços Definitiva ………….. 11.991,60 € (IVA incluído) ------------------------------  
Dois: Aprovar o cálculo da revisão de preços definitiva no valor de 11.991,60 € (onze mil 
novecentos e noventa um euros e sessenta cêntimos), IVA incluído, a fim do mesmo ser 
enviado ao empreiteiro para posterior emissão de fatura, de acordo com o seguinte: -------------  
-------------------------S/IVA-------IVA ---------C/IVA -----------Objetivo ---------Projeto -------  
Revisão de Preços 11.312,83€    678,77€         11.991,60 €         2.1.1.2.3.              2015/021 ---  
Definitiva Ampliação/Renovação Escola Básica nº 3 (EB1/JI), VNSA  ----------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: após publicação dos índices actualizados do 3º trimestre de 2017 e 
análise do calculo enviados pelo empreiteiro, procedeu-se ao cálculo de revisão de preços e 
respectiva actualização da conta final. --------------------------------------------------------------------  
Dois: Art.ºs e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 
18/2008 de 29 de janeiro e cláusula 38ª do caderno de encargos. ------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Com dois votos a favor, da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos e do 
Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------  
Três abstenções, sendo duas dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, 
eleitos do PS e uma do Senhor Vereador Luis Santos da Coligação Santiago do Cacém Mais. 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Luis Santos questionou sobre o ponto de situação dos 
problemas que a empresa ficou de resolver. -------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres informou que os problemas estavam identificados e que, no 
caso de incumprimento por parte da empresa, poderá ser accionada a Garantia Bancária, para 
resolver os problemas pendentes. -------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA JOÃO RUIVO DE SOUSA -------------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Habitação – Renovação do Contrato de Comodato. ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.50.201/3, de 26 de setembro de 2012, Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  
PROPOSTA: Autorizar a prorrogação do contrato de comodato celebrado entre o Município 
de Santiago do Cacém e a Senhora Maria João Ruivo de Sousa, em 1 de setembro de 2017, 
com efeitos reportados a 16 de julho de 2017, referente à cedência da habitação sita na Praceta 
dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, fração autónoma designada pela letra 
“M”, correspondente ao 1º andar esquerdo, Bloco D, artigo 3 107º, até ao dia 15 de julho de 
2019. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------  
2- De acordo com o solicitado pela requerente, por se tratar de um caso de apoio social, e 
tendo em conta que a requerente possui estatuto de vítima, de acordo com o consagrado na Lei 
112/2009, de 16 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RITA GOMES DE OLIVEIRA -------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Habitação. -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2011/300.50.201/5, de 28 de janeiro de 2011, da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  
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PROPOSTA: UM - Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano, destinado a 
habitação, sito em Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, 
correspondente à fração “A”, R/C Esquerdo, do Bloco C, inscrito na matriz sob o artigo 
2710º, da União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu, 
concelho de Santiago do Cacém, com início a 18 de agosto de 2018 e pelo prazo de um ano, à 
Senhora Rita Gomes de Oliveira.--------------------------------------------------------------------------  
DOIS - Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número cento e um, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  
2- Tendo em conta o solicitado pela Senhora Rita Gomes de Oliveira. -----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: LUÍS GABRIEL DA SILVA AMARAL---------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2018/6 em nome Luís Gabriel da Silva 
Amaral – Loteamento da Courela da Guarita do Cabeço lote 15 – Aldeia de Santo André 
– Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Courela da Guarita do Cabeço lote 15 – Aldeia de Santo 
André– Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2018/6 de 01/03/2018 da Divisão do Ordenamento e Gestão 
Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2018/6, para o lote 15 do Loteamento 
da Courela da Guarita do Cabeço – Aldeia de Santo André – Santo André, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4064/20080702, da respetiva freguesia, conforme 
memória descritiva e planta síntese, documentos que são dados como reproduzidos na 
presente ata com o número cento e dois, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricados pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------  
A operação consiste na alteração do polígono de implantação definido para o lote 15 e na 
alteração de um dos parâmetros no que respeita às coberturas permitidas. -------------------------  
Há lugar ao pagamento de taxas administrativas no valor de 61,18€. -------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 
termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, e n.º 2 
do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, não tendo sido 
apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues reclamações, sugestões 
ou observações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, na sua atual redação, cabe à 
Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Com dois votos a favor, da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos e do 
Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------  
Três abstenções, sendo duas dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, 
eleitos do PS e uma do Senhor Vereador Luis Santos da Coligação Santiago do Cacém Mais. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: BASTIEN PAUL SIFFREIN VALLIER --------------------------------------------  
ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de compropriedade. ----------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Courela da Fontinha União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa 
Cruz e São Bartolomeu da Serra ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processos 03/2018/214 e informação técnica n.º 18296/2018, de 16-07-
2018, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  
PROPOSTA: Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o prédio 
denominado “Courela da Fontinha União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e 
São Bartolomeu da Serra inscrito na matriz sob o artigo rústico 37, Secção “1K” e artigo 
urbano 1033, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 402/19052008, União das 
freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de THEO 
VALLIER -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1- Emitir Certidão de acordo com a deliberação proferida.--------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Através do requerimento n.º 16503, de 05/07/2018, é solicitado emissão 
de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Courela da 
Fontinha União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da 
Serra”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 37 Secção “1k” e artigo urbano 1033, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o nº 402/19052008, União das freguesias de Santiago do 
Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de THEO VALLIER. --------------------  
2- De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 
celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir 
aresultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos 
mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3- O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 
emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 
visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente. ------------------------------  
4- Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 
qualquer fraccionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 
91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------  
ASSUNTO: “Festas de S. Romão” – Licenciamento e Isenção de Taxas de Licenciamento 
Especial de Ruído na Via Pública. ----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lagoa de Santo André --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2018/450.10.215/70 de 27/07/2018 - da DAGF/SAG/TAXAS E 
LICENÇAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os Licenciamentos para a realização de “Festas de S. Romão” nos dias 
09 a 12 de agosto de 2018 solicitados pela requerente, bem como apoiar a realização dos 
mesmos, através da isenção do pagamento de taxas relativas à Licença Especial de Ruído na 
Via Pública no valor de 39,45€. ---------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:- É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de 
Ruído ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo decreto-lei 
nº9/2007 de 178/01 e respectivas alterações. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e vinte e cinco minutos. ---------------------------------------------------- --- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Senhora Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, e por mim, 
José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e 
Finanças, exercendo as funções de Secretário.-- --------------------------------------------------------  
 
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 

_______________________________________________ 
 
 

O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 
 


