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ATA NÚMERO QUINZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE.--  

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

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezanove, 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, Francisco Maria 

Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar 

a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta pelo Senhor Presidente, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número catorze 

da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------  

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

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

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

------- PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO  ------  

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E S. 

BARTOLOMEU DA SERRA – INICIATIVA FÉRIAS DA PÁSCOA, VIVER A 

CIDADE 2019 – VISITA DE ALUNOS. --------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu as boas vindas a um grupo de alunos das EB1s de Santiago da 

Cacém presentes na Sala de Sessões, no âmbito da iniciativa mencionada em epígrafe, aos 

quais passou a palavra depois de feitas as apresentações do Executivo Municipal e dadas 

algumas informações sobre as competências da Autarquia. -------------------------------------------  

Os alunos referiram as atividades culturais e desportivas que já tinham desenvolvido e que 

iam desenvolver no âmbito daquela iniciativa, das quais disseram que estavam a gostar. --------  

Colocaram algumas questões relativas a melhorias nos seus espaços escolares e também sobre 

a recuperação de imóveis na Cidade, nomeadamente no Centro Histórico. -------------------------  

O Senhor Presidente esclareceu que os edifícios eram de particulares, de pessoas que tinham 

ido viver para outras localidades ou que tinham falecido e os seus herdeiros ainda não as 

tinham recuperado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente agradeceu a visita dos alunos e desejou-lhes umas boas férias da Páscoa. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA PROFESSORA MARIA ADÉLIA 

SIMÕES DE CARVALHO GONÇALVES FERREIRA ------------------------------------------  

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pelo falecimento, no dia 

dez de abril de dois mil e dezanove, da Professora Maria Adélia Simões da Carvalho 

Gonçalves Ferreira, natural de Santiago do Cacém. Cidadã que dedicou a sua vida à formação 

de jovens e a causas sociais no Município, apresentando condolências aos seus familiares. -----  

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS NO MERCADO MUNICIPAL --------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre o que se tinha passado com a remoção 

do amianto da cobertura daquele edifício. ---------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que tinha sido contactado pelo Delegado de 

Saúde sobre a documentação da empresa que ia proceder à remoção da cobertura com 

amianto, no sentido de saber se a mesma tinha o equipamento exigido para o efeito e a 
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autorização da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), dados que lhe foram 

facultados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que tinham sido retiradas as pessoas que trabalhavam naquele 

edifício e que a área tinha sido isolada, para se proceder àquela operação, acrescentando que 

não tinha havido qualquer reclamação sobre este assunto. --------------------------------------------  

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – PARAGEM DE AUTOCARRO JUNTO À 

QUINTA DO CHAFARIZ. -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos informou que foi alertado por um motorista de autocarro 

sobre as dificuldades para sair da paragem com o veículo, depois de terem sido colocados os 

pins no centro da via. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que não tinha nenhuma reclamação da empresa 

Rodoviária sobre o assunto, acrescentando que ia ver esta situação com a mesma.  --------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dez de abril do 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.402.918,42€ (dois milhões quatrocentos e dois mil 

novecentos e dezoito euros e quarenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 194.685,15 € (cento e noventa e quatro mil seiscentos e 

oitenta e cinco euros e quinze cêntimos). ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Documentos de Prestação de Contas de 2018. ---------------------------------------  

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

RERÊNCIA: Processo número cento e cinquenta ponto vinte ponto quatrocentos e quatro 

barra dois de dois mil e dezoito da Divisão de Administração Geral e Financeira barra 

Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar os Documentos de Prestação de Contas (Balanço, 

Demonstração de Resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações 

Financeiras e Relatório de Gestão relativos a 2018, elaborados nos termos previstos no Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, Publicado em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-

A/99, de 22 de fevereiro, documento que é dado como reproduzido na presenta Ata, com o 

número setenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 

pelos membros do Executivo Municipal.  ----------------------------------------------------------------  

Dois – Excluem-se do referido no ponto 1 os seguintes documentos: -------------------------------  

a) Mapas de subsídios obtidos por não ter havido nenhum recebimento classificado como 

subsídio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Mapas de Ativo de rendimento fixo e variável por não ter havido nenhum destes tipos de 

rendimentos no exercício. ----------------------------------------------------------------------------------  

c) Norma de Controlo Interno. Contudo, embora de forma não sistemática existem um 

conjunto de regras de funcionamento designadamente ao nível da tesouraria, do Fundo de 

Maneio (existe Regulamento aprovado), das compras, do armazém, do controlo do 

imobilizado, que têm permitido a implementação do novo sistema contabilístico. ----------------  

Três - Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Conforme o disposto na alínea i) do nº. 1 do artigo nº.33 do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 setembro. ------------  
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Dois – De acordo com o capítulo II e capítulo III (notas técnicas) da resolução nº. 4/2001 - 2ª. 

Secção publicada no D.R. nº. 191 de 18 de agosto, II Série alterado pela resolução nº26/2013-

2ªSecção publicada no D.R. nº 226 de 21 de novembro de 2013 e com a resolução nº 7/2018 

do Tribunal de Contas publicada no Diário da República, 2ª série-nº 6 de 09 de janeiro de 

2019. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVAÇÕES: No âmbito da apresentação dos documentos, o Senhor Presidente referiu 

que os resultados espelhavam a gestão do Executivo CDU no último ano, demonstrando que a 

Câmara Municipal continuava a realizar um conjunto de investimentos importantes nas várias 

áreas e mantinha o rigor nas contas, reduzindo a dívida, nomeadamente a dvida aos 

fornecedores, bem como oum prazo médio de pagamento que se situa em dezanove dias. Mais 

informou que algumas ações transitaram para o ano em curso, devido a dificuldades nos 

concursos, para adjudicação das empreitadas. -----------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que era certo que houve redução da dívida, o que 

nem sempre podia ser considerado positivo, acrescentando que a taxa de execução de setenta e 

seis por cento, não era desejável, ficando abaixo dos oitenta e cinco por cento, de acordo com 

o referido pelo Auditor de Contas. ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres observou que o Orçamento de dois mil e dezoito era 

realista, acrescentando que tinha transitado uma verba significativa para dois mil e dezanove, 

devido às dificuldades com as empreitadas, conforme o mencionado pelo Senhor Presidente. 

O Senhor Vereador Luís dos Santos referiu que o reparo que tinha a fazer era sobre a taxa de 

execução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que o mais importante era a capacidade de investir e cumprir com 

as obrigações do Município. -------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, da 

Senhora Vereadora Margarida Santos, e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Dois votos contra, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, Óscar 

Ramos e Francisco de Sousa, foi feita a seguinte declaração de voto: --------------------------  

“Prestação de Contas ----------------------------------------------------------------------------------------  

A essência da política é a arte de governar, orientações, princípios e diretores da ação, a arte 

de dirigir e a tomada de decisões. A divergência política nasce depois das decisões que se 

querem tomar ou que se tomaram. ------------------------------------------------------------------------  

O Partido Socialista já divergiu inúmeras vezes das decisões que o executivo que gere os 

destinos do Concelho tomou ou pensa tomar: temos vários exemplos, desde a requalificação 

da Avenida Manuel da Fonseca e Envolventes do Mercado Municipal, à negação da aceitação 

da descentralização de competências, etc. ---------------------------------------------------------------  

Mas nunca como agora o desinteresse pelo bem comum, pela melhoria das condições de vida 

das populações, pelo mínimo exigível, foi tão gritante. ------------------------------------------------  

Sempre que se fala em política e em políticos, falamos das ideias que estes têm para a 

utilização dos dinheiros públicos, e normalmente o grande problema é a insuficiência do 

dinheiro para a realização das ideias que se têm, obrigando assim à opção pela realização da 

obra A em detrimento da obra B. --------------------------------------------------------------------------  

Mas no nosso concelho, os gestores dos nossos dinheiros descobriram uma nova forma de 

fazerem política: não fazem nada e assim não podem ser criticados por terem feito mal …é 

uma opção. 
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Ou seja , não é por falta de verbas! Este ano (2018) o Município de Santiago do Cacém 

Termina o ano com cerca de 3 milhões de euros. Sim, não nos enganámos, quase 3 milhões de 

euros em saldo nas contas bancárias do Município. (pág. 234). --------------------------------------  

A ideia atual do executivo municipal é cobrar impostos para depois não os aplicar na melhoria 

das condições das populações. -----------------------------------------------------------------------------  

Tomemos por exemplo o caso do Imposto Municipal sobre Imóveis. O Município de Santiago 

do Cacém tem a 5ª maior taxa de imposto do Distrito de Setúbal. Em 2018, este imposto 

rendeu aos cofres do Município cerca de 3,8 milhões: e pergunta-se, para quê? Para nada. Para 

ficar no banco. Este é um dos impostos mais onerosos para as famílias. Algumas passam 

imensas dificuldades para conseguirem pagar este imposto. ------------------------------------------  

Já que não têm capacidade em competência para aplicar o nosso dinheiro em prol das 

populações, o mínimo que se exige é que baixem a taxa para o mínimo legal e que aprovem a 

redução par as famílias com dependentes. ---------------------------------------------------------------  

Já que não têm ideias onde aplicar o nosso dinheiro, ao menos deixem-no com as famílias, 

como medida de incentivo à economia. ------------------------------------------------------------------  

E parece-nos que só pode ser a incapacidade e/ou incompetência o motivo desta situação, pois 

a alternativa é muito pior. A alternativa é que o executivo municipal não encontra problemas 

no nosso concelho que necessitem de ser resolvidos, é acharem que tudo está perfeito e não 

necessitam de fazer mais nada. ----------------------------------------------------------------------------  

A recusa na comparticipação com apenas 7,5% para as obras de beneficiação/requalificação 

da Escola Secundária Padre António Macedo – Santo André, deixaram que a verba fosse 

transferida para outra zona. ---------------------------------------------------------------------------------  

Ou então fazem, ao invés de opções pela beneficiação/requalificação, sempre que se 

justifique, como é o caso da Avenida Manuel da Fonseca, optam pelo exagero em destruir o 

que está bem e colocar materiais e alterações inoportunas. Sejamos realistas e tenhamos bom-

senso e respeito pelas verbas que recebemos dos impostos das famílias e da Europa Unida. ----  

Temos obras básicas para resolver, em diversos pontos do Concelho, incluindo habitações 

dentro do perímetro urbano de Santiago do Cacém sem ligação às Águas residuais (bem perto 

da Avenida Manuel da Fonseca – onde se vais esbanjar tanto dinheiro), Escatelares, etc. Não 

faz sentido ficar de braços cruzados. É uma questão de Saúde Pública. -----------------------------  

Os acessos às nossas praias são lastimáveis. A única praia que nos últimos seis anos teve uma 

intervenção de fundo foi a praia da Costa de Santo André. E mesmo esta não foi realizada pela 

Câmara Municipal. E quando aparecem os problemas, a Câmara foi a primeira entidade a 

dizer que nada tinha a ver com a situação, a culpa era da POLIS. ------------------------------------  

Quando a barreira da estrada municipal 548 caiu, entre Santa Cruz e as Ademas, a Câmara 

Municipal desculpou-se logo, afirmando que a responsabilidade era das Infraestruturas de 

Portugal: as populações não querem saber de quem é a culpa, querem é os seus problemas 

resolvidos. Esta estrada ainda se encontra cortada ao trânsito. ----------------------------------------  

Esta política não serve a população do Concelho na sua plenitude e não se enquadra no 

modelo de desenvolvimento esperado pelos eleitos do Partido Socialista. --------------------------  

Assim como votámos contra as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018, somos 

coerentes com esse voto, e não nos revemos nas políticas implementadas pela CDU, pelo que 

votamos contra a Prestação de Contas de 2018”. -------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Relatório Anual do Auditor externo sobre a situação económica e financeira 

do Município ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

RERÊNCIA: Processo número 2018/500.10.001/6 – DAGF ----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: Um – TOMAR CONHECIMENTO do Relatório sobre a situação económica 

e financeira do Município relativo ao ano 2018, apresentado pelo Auditor externo que procede 

anualmente à revisão legal de contas, documento que é dado como reproduzido na presenta 

ata, com o número setenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

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

Dois – Remeter o documento à Assembleia Municipal, para conhecimento. -----------------------  

FUNDAMENTOS: Em conformidade com o previsto na alínea d) do nº 2 do artigo 77º, da 

Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezanove/Dois 

Mil e Vinte e Dois. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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 Dezanove. ------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezanove/Dois Mil e Vinte e Dois, documento que é dado como reproduzido na presenta ata, 

com o número setenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricados pelos Membros do Executivo Municipal.---------------------------------------------------  

Dois – Submeter a Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezanove/Dois Mil e Vinte e Dois à Assembleia Municipal. -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, da 

Senhora Vereadora Margarida Santos, e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil e 

Dezanove/Dois Mil e Vinte e Dois. ----------------------------------------------------------------------  

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 Dezanove. ------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois 

Mil e Dezanove/ Dois Mil e Vinte e Dois, documento que é dado como reproduzido na 

presenta ata, com o número setenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 

atas, depois de rubricados pelos Membros do Executivo Municipal. --------------------------------  

Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil e 

Dezanove/Dois Mil e Vinte e Dois 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 da Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro. --------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, da 

Senhora Vereadora Margarida Santos, e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e 

Dezanove. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 Dezanove. ------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois 

Mil e Dezanove, documento que é dado como reproduzido na presenta ata, com o número 

setenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelos 

Membros do Executivo Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e 

Dezanove à Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, da 

Senhora Vereadora Margarida Santos, e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ---------------------------------------  

ASSUNTO: Alienação do Lote nº 6, sito na Zona de Industria Ligeira II, Exp. I em 

Ermidas- Sado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado. -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.003/9, de 06-07-2018, da Secção de 

Aprovisionamento e Património, da Divisão de Administração Geral e Financeira. --------------  

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a alienação do Lote nº 6, sito no Loteamento Municipal da Zona 

de Industria Ligeira II, Expansão I, em Ermidas-Sado, com a área de 1 530,00 m2, inscrito na 

matriz predial urbana sob o Artigo 1 939º, e descrito na Conservatória do Registo Civil, 

Predial Comercial e Automóveis de Santiago do Cacém sob a ficha nº 769/19970718, da 

freguesia de Ermidas-Sado, por acordo direto, pelo montante de 19.308,60€ (dezanove mil, 

trezentos e oito euros e sessenta cêntimos) à empresa MAREDEUS PORTUGAL, Unipessoal, 
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Lda, para ai exercer a atividade de “Congelados de produtos de pesca, acondicionamento e 

embalagem, bem como armazenagem frigorífica”, com o CAE 10202-R3. ------------------------  

DOIS – Aprovar a Minuta do Documento Complementar, que é dado como reproduzido na 

presenta ata, com o número setenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 

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

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------  

DOIS – De acordo com o solicitado pela requerente e com o Regulamento de Gestão de 

Parques Empresariais de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------  

TRÊS – No âmbito do Memorando de Entendimento celebrado entre o Município e a 

Maredeus Portugal, Unipessoal, Lda, em 11 de novembro de 2016. ---------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ---------------------------------------  

ASSUNTO: Alienação da Propriedade do Solo do Lote nº 35 do Loteamento Municipal 

daZona IV em Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2019/300.50.200/15, de 27/03/2019, do Serviço de Aprovisionamento e 

Património, da Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a alienação da propriedade do solo do lote n.º 35, com a área de 

172,1740 m², sito no Loteamento Municipal da Zona IV em Santiago do Cacém, inscrito na 

matriz sob o artigo 3 734º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 1621/19950120 da União de 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, ao Senhor Pedro 

Miguel Rodrigues Veiga, pelo valor de 14.358,79€ (catorze mil trezentos e cinquenta e oito 

euros e setenta e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado pelo superficiário. ------------------------  

DOIS – De acordo com o nº 1 do Artigo 28º do Regulamento Municipal de Alienação de 

Lotes de Terreno para Habitação. -------------------------------------------------------------------------  

TRÊS - 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: LUIS MIGUEL SOUSA FERNANDES.---------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 25 do Loteamento Municipal 

das Relvas Verdes, em Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2019/300.50.200/8, de 25/03/2019 da Secção de Aprovisionamento e 

Património, da Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Margarida Santos. ----------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Autorizar o Senhor Luís Miguel Sousa Fernandes, a transmitir o Direito 

de Superfície que incide sobre o lote n.º 25, com a área de 277,50m², sito no Loteamento 

Municipal Das Relvas Verdes, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 3 651º e 

descrito na C.R.P sob a ficha n.º 1075/19910606 da União das freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, para a senhora Fernanda Maria da Silva 

Duarte Moura, casada com José Fernandes Peres Moura. ---------------------------------------------  

DOIS - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  
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FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado pelo senhor Luis Miguel Sousa 

Fernandes e conforme 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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES “OS AMIGOS DAS CATIFARRAS” -  

ASSUNTO: Isenção de taxas de urbanismo ----------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Raco de Baixo – Catifarras, da freguesia de Cercal do Alentejo -------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2016/21 de 12.02.2016 da Divisão do Ordenamento e Gestão 

Urbanística ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da isenção de pagamento de taxas de urbanismo, referente à 1ª 

Prorrogação do Alvará de Obras de Alteração nº 6/2016 de 22.02.2016, no valor de 42,46€ 

(quarenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos). -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Alínea c), nº1 do artigo 8º do Regulamento Municipal de Taxas, o qual 

institui que as Associações Culturais estão isentas do pagamento de taxas de urbanismo, 

quando as operações urbanísticas a realizar forem destinadas a utilização própria. ---------------  

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

ENTIDADE: MARIA ISABEL CORTE-REAL COELHO RIBEIRO DA SILVA  --------  

ASSUNTO: Certidão de Destaque Dentro do Perímetro Urbano. -------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Courela das Vinhas – União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São Bartolomeu da Serra. --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03-2018-301 datado de 27-09-2018, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome Maria Isabel Corte-Real Coelho Ribeiro da 

Silva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.  ----------------------------------------  

PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque Urbano sobre o prédio inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo n.º 683, e descrito, na Conservatória do Registo Civil Predial de Santiago 

do Cacém sob n.º 2663/20050705 da União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz 

e São Bartolomeu da Serra.  --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Requerimento n.º E 23977 de 27/09/2018, onde é solicitado um pedido 

de destaque dentro do perímetro urbano de Santiago do Cacém.  ------------------------------------  

2. Parcela a destacar ficará composta com as seguintes áreas e confrontações, a saber: ----------  

Área Total do Prédio Urbano (C.R.P. n.º 2663 de 05-07-2005) 1.017,00 m²; ----------------------  

Área da Parcela a Destacar344,51 m²; --------------------------------------------------------------------  

Área da Parcela Remanescente 672,49 m²; --------------------------------------------------------------  

Confrontações: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Norte: Maria Isabel Ribeiro da Silva; ---------------------------------------------------------------------  

Sul: António Carretas; --------------------------------------------------------------------------------------  

Nascente: Estrada Pública; ---------------------------------------------------------------------------------  

Poente: Estrada Pública; ------------------------------------------------------------------------------------  

3. Alerta-se desde já que, de acordo o n.º 6 do Artigo 6.º do Decreto-Lei 555/99, de 16/12 na 

sua atual redação, não será permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário, 

novo destaque por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. -------------------  

De Direito: Nos termos do disposto no artigo 6.º n.ºs 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. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ---------------------------------------  

ASSUNTO: Santiagro 2019 – Concessão de Exclusividade na Venda de Bebidas na 

Santiagro/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/850.10.002/1, de 08 de fevereiro de 2019, da Divisão de 

Administração Geral e Finanças, Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar o Relatório de Análise de Propostas elaborado pela Comissão 

nomeada para o efeito, e, consequentemente, aprovar a adjudicação do procedimento à 

empresa “J. DUARTE FERREIRA & FILHOS, LDA”, por ter apresentado a proposta 

considerada mais vantajosa para o Município, uma vez que propõe o valor de patrocínio mais 

elevado e o preço mais baixo, para venda do barril de cerveja aos expositores, documento que 

é dado como reproduzido na presenta ata, com o número setenta e sete, ficando arquivado na 

pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 

Secretário da reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea ee) 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 unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ---------------------------------------  

ASSUNTO: Resinagem 2019. ----------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho, Santiago do Cacém. ---------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.005/94, de 5 de abril de 2019, Divisão de 

Administração Geral e Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública, para alienação 

da resina de pinheiros, propriedade do Município. -----------------------------------------------------  

Dois – Aprovar as Condições da Hasta Pública, documento que é dado como reproduzido na 

presenta ata, com o número setenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 

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

Três – Efetuar a Hasta Pública na Reunião de Câmara do dia 2 de maio de 2019, pelas 10:00 

horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2019/850.10.600/50 de 18/03/2019 da Divisão de Cultura 

e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros) para a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição destinada 

a apoiar a peregrinação ao Santuário de Fátima. --------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1- A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição promove uma 

peregrinação anual ao Santuário de Fátima, com peregrinos de Vale de Água, São Domingos, 

Ermidas-Sado e Alvalade que culmina com a chegada a Fátima para as comemorações do 13 

de maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO ----------------------------------  

ASSUNTO: Grande Prémio dos Campeões – Ciclismo --------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.002/24 de 25/02/2019 do Serviço Municipal de 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a Federação Portuguesa de Ciclismo no 

valor de 5.000,00€€ (Cinco Mil Euros) para fazer face às despesas de organização do evento. 

FUNDAMENTOS: Considerando o interesse demonstrado pela população ao longo dos anos 

pela modalidade de ciclismo. ------------------------------------------------------------------------------  

Esta etapa para além de encerrar o Grande Prémio, tem como componente a homenagem à 

figura da nossa terra do Senhor António Adegas pela sua dedicação à modalidade. --------------  

A passagem por várias localidades do Concelho constituirá seguramente um espetáculo 

desportivo relevante. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que subscrevia a proposta, tendo 

em conta que se tratava da homenagem a um antigo atleta da modalidade que participou em 

provas nacionais e que era uma pessoa muito sociável e participativa na comunidade. E 

também por se tratar de uma iniciativa desportiva não poluente. -------------------------------------  

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

ENTIDADE: SOCIEDADE JUVENTUDE CERCALENSE – GRUPO DE BTT “SÓ 

VAI QUEM QUER” ---------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento e Isenção de Prova Desportiva – 11ª Maratona de BTT--------  

LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Cercal do Alentejo --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Prova Desportiva – 2019/450.10.072/03 de 14/03 

da DAGF/SAG/Taxas e Licenças e Informação nº6236 da DCD – Divisão de Cultura e 

Desporto de 04/03/2019 ------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador, Jaime Cáceres ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento solicitado pela Sociedade Juventude Cercalense, bem 

como apoiar a realização da 11ª Maratona de BTT – “Só vai quem quer”, a realiza no dia 05 

de maio de 2019, através da isenção do pagamento das taxas referente ao licenciamento da 

Prova Desportiva no valor de 16,81€. --------------------------------------------------------------------  

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 artº 6º do Regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO DISTRITO DE SETÚBAL -------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Prova Desportiva – G.P. dos Campeões – Troféu António 

Adegas --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Prova Desportiva – 2018/450.10.072/5 de 22/03 

da DAGF/SAG/Taxas e Licenças.-------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador, Jaime Cáceres ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento solicitado pela Associação de Ciclismo do Distrito 

de Setúbal, a realizar no dia 14 de abril de 2019. -------------------------------------------------------  

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. ----  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES R.L. SANTIAGO 

DO CACÉM -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 

Ruído ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2019/450.10.221/37 e de 2019/450.10.215/35 de 

22/03/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador, Jaime Cáceres. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de Baile/Matiné nos dias 

14,19,21e28 de abril de 2019 no Antigo Cinema do Cercal do Alentejo solicitados pela 

Associação de Caçadores e Pescadores R. L. de Santiago do Cacém entre as 15h e as 21h. -----  

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 nº 9/2007, de 17/01. --------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE CERCAL DO ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 

Ruído ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2019/450.10.221/38,39,40e41 e de 

2019/450.10.215/37,38,40e41 de 03/04/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. -----------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador, Jaime Cáceres. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de Matinés nos dias 12 e 26 de 

abril de 2019 no Salão de Festas da Associação de Bombeiros do Cercal do Alentejo e 10 e 24 

de maio, 07 e 21 de junho e 13 e 27 de setembro de 2019 na Parada da Associação de 

Bombeiros do Cercal do Alentejo solicitados pela Associação de Bombeiros do Cercal do 

Alentejo entre as 15h e as 24h. ----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº 309/2002 de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/2007, de 17/01. --------------------------------------------------------  

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2019-04-11                                                                                                            12 de 12 

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

ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 

Ruído ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2019/450.10.221/42 e de 2019/450.10.215/42 de 

08/04/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador, Jaime Cáceres. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de Baile da Pinha no dia 13 de 

abril de 2019 no Salão Nobre da Casa do Povo de Alvalade solicitados pela Casa do Povo de 

Alvalade entre as 21h 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. --------------------------------------------------------------------------------- --- 

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

Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha, e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, 

Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-- -  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

_______________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


