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ATA NÚMERO QUARENTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E DEZOITO. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, na Sala de Sessões da Sede do 
Município, 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 Maria Carrajola de Sousa. ---------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, às nove horas 
e trinta minutas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação a ata número trinta e 
nove, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ---------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Francisco Maria Carrajola de Sousa. ----------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RIBEIRA DE BRESCOS – ASSOREAMENTO – REUNIÃO COM O ICNF E A APA. 
O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre o resultado da reunião com responsáveis 
do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), sobre o problema das inundações da via rodoviária para Brescos. -------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que, segundo os representantes do ICNF, a 
melhorar solução será proceder ao corte de canas, árvores e arbustos que se encontram no leito 
da ribeira, a montante e a jusante, para depois ser feita novamente uma avaliação do problema.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a Câmara Municipal se disponibilizou para colaborar nos trabalhos de 
desassoreamento da Ribeira. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis dos Santos informou que tinha conversado com alguns residentes, 
mais idosos, sobre o assunto, os quais consideram que o problema principal das inundações 
era na ponte. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que, no leito da Ribeira, a montante da ponte, 
existem canas e arbustos que impedem o escoamento da água, fazendo com que as mesmas 
transbordem para os terrenos junto à mesma. -----------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRAIL DA COSTA VICENTINA – APOIO DA AUTARQUIA ---------------------------------  
O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou se esta iniciativa não tinha sido apoiada pela 
Câmara Municipal, dado que o assunto tinha sido agendado para uma reunião de Câmara e 
retirado, para reformulação da proposta. Mais questionou sobre o montante da verba atribuída, 
caso a iniciativa tenha sido apoiada. ----------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente esclareceu que se tratou de um apoio concedido através da aquisição de 
serviços, matéria que é da sua competência. Acrescentou que o montante em causa foi de dois 
mil e quinhentos euros, acrescidos de IVA. --------------------------------------------------------------  
Mais informou que as três provas partiram do Município de Santiago e terminaram, em Porto 
Covo, no Município de Sines, contando com mais de setecentos inscritos aos quais se 
juntaram cento e cinquenta participantes da caminhada solidária com a Associação de 
Bombeiros de Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------  
Recordou que no primeiro ano em que a iniciativa se realizou houve muitas críticas à 
Autarquia pelo apoio concedido relativamente ao número de participantes, pouco mais de 
duzentos. Acrescentou que o número de atletas que participam tem vindo a crescer e que, para 
o próximo ano, está prevista uma etapa no âmbito de um Campeonato Nacional, pelo que se 
estima que os inscritos cheguem a um milhar. ----------------------------------------------------------  
Referiu ainda que se tratava de uma iniciativa que projetava o Município, através dos 
diferentes órgãos de comunicação que faziam a sua cobertura. ---------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que, havia pouco tempo, tinha tido lugar uma prova 
semelhante, a Miróbriga Trail Run, questionando se a mesma também tinha sido apoiada pela 
Autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que todas as provas desportivas realizadas pelo Movimento 
Associativo do Município têm o apoio da Câmara Municipal. ---------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e quatro de 
outubro do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.534.468,44 € (Três milhões quinhentos e trinta e quatro 
mil quatrocentos e sessenta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos). ----------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 181.143,28 € (Cento e oitenta e um mil cento e 
quarenta e três euros e vinte e oito cêntimos). -----------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P --------  
ASSUNTO: Escalas de Turnos de Farmácias de Serviço para o ano 2019 --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2018/900.20.604/430 - Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo. 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Aprovar a emissão de parecer favorável relativamente à proposta das escalas de 
turnos de serviço das farmácias do Município de Santiago do Cacém para o ano de 2019, 
documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e trinta e três, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente 
e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com correio eletrónico emanado pela ARSA – 
Administração Regional da Saúde do Alentejo datado de 20/10/2018 e parecer técnico 
emitido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º De acordo com o disposto no art.º 14º do decreto-lei n.º 7/2011, de 10 janeiro, e do n.º 2 do 
art.º 3º da Portaria n.º 277/2012, de 12 setembro. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.  ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Antecipar a reunião de Câmara marcada para 01 de novembro, para o dia 
31 de outubro de 2018 -------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/100.10.600/14, do Gabinete de Apoio à Presidência -------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
TOMAR CONHECIMENTO do meu Despacho exarado sobre o documento interno n.º 
26178 de 22 de outubro de 2018, no qual é antecipada a reunião de Câmara de 01 de 
novembro de 2018, por se tratar de feriado nacional, marcando a próxima reunião de Câmara 
para o dia 31 de outubro de 2018. -------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: UM – Revogar a deliberação da Câmara Municipal de 9 de agosto de 2018. ----  
DOIS – Aprovar a cedência, por Contrato de Comodato, dos pisos nº 7, 8 e 9 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. ----------------------------------  
TRÊS - Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato, conforme documento que se apresenta 
em anexo, o qual é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e trinta e 
quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------  
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: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos foi apresentada a 
seguinte declaração de voto: “A cedência do espaço designado por Torre de Água e Serviços à 
Antena Miróbriga, que mereceu o apoio por unanimidade das forças políticas representantes 
na Câmara Municipal, é um bom aproveitamento de um espaço que, não tendo as condições 
para o fim que tinha sido concebido permite o desempenho de um Serviço Público e Plural de 
grande relevância para o nosso concelho e Região”. ---------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS- 
PCP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Lei de Bases da Habitação - pjl1023-XIII ---------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.504/152 – GAP ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
TOMAR CONHECIMENTO da proposta de Projeto de Lei nº1023/XIII/4, sobre Lei de 
Bases da Habitação, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. ----------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JBJF – INDÚSTRIA, LDA -------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 31 do Loteamento Municipal da 
ZIL – Rua do Mercado. -----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2005/300.50.200/1, de 07/09/2005, da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Aprovar a constituição de hipoteca sobre o lote nº 31, sito no Loteamento 
Municipal da ZIL – Rua do Mercado, junto da Caixa Geral de Depósitos, e que a mesma 
prevaleça em caso de reversão. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelo requerente, e conforme as 
condições de constituição do direito de superfície; -----------------------------------------------------  
DOIS - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e a 
Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo. ------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santo André, Concelho de Santiago do Cacém -----------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/150.10.500/29 de 19 de outubro de 2018 da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: Aprovar a assinatura do Protocolo de colaboração entre o Município de 
Santiago do Cacém e a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo S.A. referente à 
regulação e especificação dos serviços de apoio técnico e administrativo ao desenvolvimento 
empresarial do “Centro de Apoio às Empresas de Santiago do Cacém (CAESC), documento 
que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e trinta e cinco, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea o) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES DO REGIME 
LIVRE DE SANTIAGO DO CACÉM. ----------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 26 do Parque Empresarial de 
Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.003/17, de 25 de setembro de 2018, da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Autorizar a Associação de Caçadores e Pescadores do Regime Livre de 
Santiago do Cacém, a constituir hipoteca sobre o lote nº 26, sito no Loteamento Municipal do 
Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da 
Costa Azul, CRL, e que a mesma prevaleça em caso de reversão. -----------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelos requerentes, e conforme as 
condições de constituição do direito de superfície; -----------------------------------------------------  
DOIS - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE MULHERES ----------------------------  
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ASSUNTO: Apoio ao X Congresso e 50ºAniversário do MDM. ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação 23775 de 26 de setembro , processo 2018/850.10.600/91 da 
Divisão de Educação Ação Social e Saúde. --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Atribuir ao Movimento Democrático de Mulheres o montante de quinhentos 
euros para apoio à realização do X Congresso que se realiza no dia 27 de outubro de 2018 no 
âmbito das Comemorações do 50º aniversário do Movimento. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. O Município reconhece a importância do trabalho desenvolvido por 
este Movimento que assinala 50 anos de atividade em 2018 a favor da Igualdade e na defesa 
dos direitos das Mulheres Portuguesas. ------------------------------------------------------------------  
2. O Município reconhece a importância da cooperação internacional na luta pelos Direitos 
Humanos e pela Paz, objetivos preconizados pelo Movimento Democrático de Mulheres. ------  
3. O Município tem sido, desde 2013, parceiro nas atividades desenvolvidas pelo Núcleo do 
Alentejo Litoral do MDM. ---------------------------------------------------------------------------------  
4. Em conformidade com a alínea o) do nº1 do artigo33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais aprovado pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CARLOS MANUEL DA SILVA CABAÇA. ---------------------------------------  
ASSUNTO: Cancelamento da Reserva de Propriedade sobre o Lote nº 65 do Loteamento 
Municipal da Costa de Santo André. ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Costa de Santo André. --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2009/300.10.003/2, de 26-06-2009 do Serviço de Aprovisionamento e 
Património da Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o cancelamento da reserva de propriedade constituída sobre o lote nº 
65, sito no Loteamento Municipal da Costa de Santo André, descrito na Conservatória do 
Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Santiago do Cacém sob a ficha nº 4 336 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o Artigo 6 928º, da freguesia de Santo André. -------------  
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o solicitado pelo requerente, uma vez que pretende 
vender a habitação por motivos de saúde. ----------------------------------------------------------------  
2 – Encontram-se cumpridas as obrigações assumidas com a aquisição do lote.-------------------  
3 – De acordo com o nº 3 do artigo 15º do Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de 
Terreno para Habitação, e ao abrigo da alínea g) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CASA AGRICOLA VALE ZÊBRO, LDA ------------------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Queimada -------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Herdades de Vale Zêbro e Porto Ferreira na Freguesia de Alvalade ---------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento para realização de Fogueiras e Queimadas - 
2018/450.10.220/07 de 19/10/2018. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Licenciamento para realização de Queimada nas Herdades de Vale do Zêbro e 
Porto Ferreira em Alvalade de 26/10 a 11/11/2018. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de queimadas 
ao abrigo do Nº 2 do Artigo 27º do Decreto-Lei nº124/2006, de 28/06. -----------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: LUÍS MANUEL GONÇALVES NUNES DE CAMPOS -------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Queimada -------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Herdades de Beirão e de Bandarro no Cercal do Alentejo --------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento para realização de Fogueiras e Queimadas - 
2018/450.10.220/06 de 15/10/2018. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Licenciamento para realização de Queimada nas Herdades de Beirão e de 
Bandarro no Cercal do Alentejo de 26/10 a 11/11 de 2018. -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Donativo à Tasquinha do Fado de produtos/géneros alimentícios na Feira 
do Monte 2018 em nome de Intermarché de Santiago do Cacém. -------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/900.10.503/287 de 1 de outubro de 2018 da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aceitar e agradecer a doação de produtos/ géneros alimentícios para à 
Tasquinha do Fado na Feira do Monte 2018 -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Garantir a cedência de produtos/géneros alimentícios para a 
disponibilização de petiscos tradicionais da Tasca do Fado na Feira do Monte 2018. ------------  
De direito: De acordo com o nº 3 do artigo 35º e da alínea j) no nº 1 do artigo 33º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE --------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2018/850.10.002/12 de 06/06/2018 da Divisão de Cultura 
e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 810,00 € (oitocentos e dez 
euros), destinada a apoiar as atividades culturais desenvolvidas em 2018. -------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – A Casa do Povo de Alvalade promove iniciativas de caracter cultural, 
que fazem parte das tradições e das raízes de Alvalade, e que se pretende sejam passadas às 
gerações mais novas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Óscar Ramos, eleito do PS. --------------------------------------------------------------------  
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JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis dos 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: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento e Isenção de Taxas Licenciamento Especial de Ruído ----------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de 2018/450.10.215/97 de 19/10/2018 da 
DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Se aprove o licenciamento para a realização de “IV Festival Gastronómico da 
Lagoa de Santo André” na Lagoa de Santo André de 26 a 28 de outubro de 2018, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Santo André entre as 12h e as 02h, bem como apoiar a realização 
do mesmo, através da isenção do pagamento de taxas relativas à Licença Especial de Ruído no 
valor de 31.21€. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 respetivas alterações. -------------------------------------------------------------  
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 e seis 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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