
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2019-04-18                                                                                                            1 de 12 

ATA NÚMERO DEZASSEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZOITO DE ABRIL DE DOIS MIL E 

DEZANOVE. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezanove, 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, 

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. ---    

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

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------  

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

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ---------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente, 

Álvaro dos Santos Beijinha. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO 

DAS FLORES – ACESSOS, ESTACIONAMENTO, SUMIDOUROS. ------------------------  

A Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos, concedeu a palavra ao 

Senhor António Ferreira, residente naquele Bairro, o qual solicitou informação sobre a 

regulamentação que se aplicava às obras em curso naquele Bairro, acrescentando que já tinha 

colocado à Câmara Municipal, por escrito, as questões que ia abordar e também as colocara, 

pessoalmente, no local das obras, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e ao Engenheiro 

José Carlos, sendo que, a resposta que obteve foi de que o Regulamento Municipal de 

Edificações Urbanas não se aplicava àquelas obras. ----------------------------------------------------  

Mais referiu que vinha colocar novamente as questões, por considerar que ainda se estava a 

tempo de corrigir algumas situações, dado que o empreiteiro ainda não tinha começado a 

pavimentar, nomeadamente, o estacionamento junto à sua porta, o qual não respeitava as 

dimensões necessárias para um automóvel, estando em falta dez centímetros, os acessos às 

garagens que tinham doze centímetros e uma inclinação de sessenta por cento, a falta de 

acessos às moradias, para cadeiras de rodas, a falta de estacionamento para viaturas de pessoas 

com deficiência, a dimensão dos passeios que deviam ter uma área útil de um metro e meio, 

no mínimo, para se poder passar com uma cadeira de rodas, e a localização dos sumidouros, 

acrescentando que também devia ser retirado, para outro local, um candeeiro que ficou no 

meio do passeio, o qual condiciona a passagem de cadeiras de rodas. -------------------------------  

Referiu ainda que gostaria de ter acesso ao Caderno de Encargos e às telas daquelas obras, 

com as respetivas medidas. ---------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que constatou que a pavimentação não está a ser feita conforme o previsto no 

desenho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Concluiu, referindo que aquelas eram obras de requalificação de um Bairro que deviam durar, 

pelo menos, quarenta anos, considerando que não era aceitável gastar mais de um milhão de 

euros numas obras que não cumprem normas fundamentais. -----------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente referiu que as questões colocadas pelo Munícipe terão sido 

analisadas e será dada resposta, e que serão equacionadas as correções que forem necessárias. 

Mais informou que o Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo estabelecia as 

normas para as obras particulares, sendo que, a realização de obras municipais obedece a 

normas previstas em diplomas legais que a Câmara Municipal tem que seguir. -------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos perguntou ao Munícipe quando tinha colocado as questões à 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor António Ferreira informou que havia dois meses que tinha remetido as questões à 

Câmara municipal e que as tem vindo também a colocar ao Engenheiro Rui Mateus e ao 

Senhor Gil de Sousa, técnicos municipais que acompanham os trabalhos no local. ---------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que, quando os munícipes vêm colocar os assuntos 

às reuniões de Câmara já gastaram muito tempo a pesquisar e a analisarem as situações. 

Acrescentou que, passados dois meses, e estando as obras em curso, era espectável que 

fossem corrigidas as situações, considerando lamentável que não tivesse sido feita uma análise 

das mesmas e que não tenha sido dada resposta. Mais referiu que também não lhe parecia 

normal que o Senhor Presidente da Câmara Municipal e o Técnico Municipal responsável da 

obra tenham sido abordados pelo Munícipe e não tenham procurado dar resposta a questões 

que se prendem com a segurança e a qualidade de vida das pessoas. --------------------------------  

Referiu ainda que os Fundos Comunitários, deviam ser devidamente aproveitados, e que as 

situações deviam ser corrigidas e evitadas no futuro, para não se perder tempo e dinheiro, e 

não se criarem mais incómodos às pessoas. -------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que lhe fazia alguma confusão o facto de as 

questões só serem abordadas depois das pessoas as virem colocar nas reuniões da Câmara 

Municipal, o que começava a ser usual. ------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que não foi dada resposta às questões colocadas, sendo que, se, eventualmente, o 

Munícipe tiver razão, vai ser necessário demolir o que está feito, para corrigir as situações.  

Referiu ainda que, para além das questões legais, havia também que presidir o bom senso 

relativamente a algumas situações. ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres saudou o Senhor António Ferreira por ter vindo colocar as 

questões na reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que têm existido muitas dificuldades na requalificação dos bairros antigos 

daquela Cidade, porque as pessoas foram tomando conta dos espaços públicos, construindo 

muros e canteiros, o que tem causado constrangimentos na elaboração dos projetos, sendo 

que, a Câmara Municipal tem procurado o equilíbrio entre as questões técnicas e as 

preocupações dos moradores, acrescentando que aquele era o Bairro com maior área no 

Município, constituído por mais de trezentos fogos, com vivendas, não sendo fácil responder 

às solicitações de cada morador.  --------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que o valor das obras de requalificação era de dois milhões e cem mil euros, 

sendo que, caso se pretenda que sejam feitas alterações, não se viesse depois dizer que a 

Câmara está a gastar mais dinheiro. -----------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que a Vereação permanente foi ao local para verificar as situações e falar com as 

pessoas sobre os problemas, considerando que alguns terão que ser considerados, 

nomeadamente o acesso de pessoas com deficiência às moradias.  ----------------------------------  

Acrescentou que os passeios têm que ter um metro e vinte, pelo menos, sendo este um espaço 

considerado suficiente para a circulação com cadeira de rodas. --------------------------------------  

Concluiu, referindo que têm havido muitas reclamações, e que o Munícipe terá razão sobre 

algumas questões, considerando que a Câmara Municipal já lhe devia ter dado uma resposta. 
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O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que o facto de as pessoas terem vindo a tomar 

conta do espaço público não se aplicava relativamente ao que foi exposto.  -----------------------  

Acrescentou que fazer e desfazer obra era deitar dinheiro fora, e que a questão do candeeiro 

tinha a ver com o bom senso que também devia existir na realização das obras. ------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que registava com agrado o facto de se começar a 

receber bem as pessoas, porque antigamente parecia que a sua presença era um incómodo. -----  

Mais referiu que esperava que alguém pudesse responder às questões colocadas sobre os 

acessos e os sumidouros ou que fosse chamado um técnico para esclarecer. -----------------------  

Acrescentou que devem ser procuradas soluções para corrigir os problemas e que se deve 

aprender com os erros. --------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que as obras deviam ter uma discussão alargada a toda a Vereação. --------  

A Senhora Vice-Presidente referiu que ia transmitir as situações ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, no sentido da sua melhor análise, para eventuais correções. ------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezassete de abril 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.494.502,31 € (três milhões quatrocentos e noventa e 

quatro mil quinhentos e dois euros e trinta e um cêntimos) -------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 177.574,37 € (cento e setenta e sete mil quinhentos e 

setenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos). ---------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS -  

ASSUNTO: PJL do PCP: Estrutura orgânica e a forma de gestão das Áreas Protegidas -  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa. --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.504/36 – GAP. -------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Lei n.º 1180/XIII/4.ª, apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PCP na Assembleia da República que define a “ Estrutura orgânica e a forma 

de gestão das Áreas protegidas”. --------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNITA PORTUGUÊS – 

PCP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Divulgação da Pergunta do PCP ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, sobre a atuação do Governo face à situação dos trabalhadores da 

Petrogal - encontro do GP-PCP com trabalhadores da Refinaria de Sines em luta 

(Distrito de Setúbal). ---------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa. --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/900.10.504/35 do Gabinete de Apoio à Presidência --------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  

TOMAR CONHECIMENTO da pergunta dos Deputados Bruno Dias, Francisco Lopes e 

Paula Santos, do PCP, ao Governo (através do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social) sobre a sua atuação face à situação dos trabalhadores da Petrogal. ------------  

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

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

ASSUNTO: Quarta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezanove/Dois 

Mil e Vinte e dois. ------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezanove. -------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -----  

PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração 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 nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

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

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente 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 dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

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

ASSUNTO: Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 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 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezanove. -------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -----  

PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

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

com o número oitenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 

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

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente 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: Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezanove. ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezanove. -------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -----  

PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezanove, 

documento que é dado como reproduzido na presenta Ata, com o número oitenta e um, 

ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros do 

Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos, 

e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------  
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Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

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

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

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

ASSUNTO: Protocolo de Colaboração entre o Município de Santiago do Cacém, a 

Repsol Polímeros SA e várias entidades do Concelho. ---------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/150.10.500/13 do Gabinete de Apoio à Presidência. -------  

APRESENTANTE: Senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -----  

PROPOSTA: Um: Aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração, documento que é dado 

como reproduzido na presenta Ata, com o número oitenta e dois, ficando arquivado na pasta 

anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor 

Secretário da Reunião, a estabelecer entre o Município de Santiago do Cacém, a empresa 

Repsol Polímeros SA, e cada uma das seguintes entidades, relativo a um apoio monetário no 

valor global de 60.000,00€ para o desenvolvimento das suas atividades, de acordo com os fins 

que cada uma delas prossegue: ----------------------------------------------------------------------------  

- Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém: 4.500,00€. -------------  

- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santo André: 4.500,00€. ---------------  

- Estrela de Santo André - Associação de Cultura Recreio e Desporto: 5.000,00€. ----------------  

- Hockey Club de Santiago: 2.000,00€.  ------------------------------------------------------------------  

- Instituto das Comunidades Educativas- ICE: 2.000,00€. --------------------------------------------  

- Juventude Atlético Clube: 5.000,00€.  ------------------------------------------------------------------  

- Quadricultura Associação: 4.000,00€.  -----------------------------------------------------------------  

- União Sport Club: 5.000,00€.  ---------------------------------------------------------------------------  

- Ajagato- Associação Juvenil Amigos do Gato: 4.000,00€. ------------------------------------------  

- Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística: 2.000,00€. -------------------------------------  

- ASAS - Academia Sénior de Artes e Saberes de Santo André: 1.000,00€. -----------------------  

- Kotas Bike Team: 1.000,00€.  ---------------------------------------------------------------------------  

- Associação Cultural de Santiago do Cacém: 500,00€.  -----------------------------------------------  

- Sociedade Harmonia de Santiago do Cacém: 1.000,00€. --------------------------------------------  

- Agacavoalte – Associação Grupo à Cante Alentejano Vozes Alen’tejo: 500,00€. ---------------  

- Grupo Motard de Santo André: 1.000,00€.  ------------------------------------------------------------  

- Associação Motor Sport de Vila Nova de Santo André: 1.000,00€.  -------------------------------  

- Centro Cultural de Santo André – Cooperativa de Serviços: 1.000,00€. --------------------------  

- Centro Equestre de Santo André: 1.000,00€. ----------------------------------------------------------  

- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 722 de Santiago do Cacém: 500,00€. --------------  

- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 581 de Santo André: 500,00€. ----------------------  

- Cercisiago-Cooperativa para a Educação de Crianças e Jovens Inadaptados de Sines e 

Santiago do Cacém: 5.000,00€. ----------------------------------------------------------------------------  

- AMISSA – Associação Amigos Solidários de Santo André: 500,00€.  ----------------------------  

- ALSAB – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Lagoa de Santo André e Brescos: 

500,00€.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Clube de Ténis de Santo André: 1.000,00€. -----------------------------------------------------------  

- A Dançarita – Associação Artística e Cultural: 500,00€. --------------------------------------------  

- Chaparros BTT Team Associação: 1.000,00€. --------------------------------------------------------  

- Centro Social Paroquial de Santa Maria – Casa de Jovens “O Farol”: 2.000,00€. ---------------  

- Associação Coral Vozes D’Arte: 1.000,00€.  ----------------------------------------------------------  

- Rancho Folclórico “Ninho de uma Aldeia”: 1.000,00€.  ---------------------------------------------  

- Grupo Desportivo de Santa Cruz: 500,00€. ------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Um. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém desenvolve ações de 

procura de apoios diretos ou indiretos às entidades e instituições que demonstrem realizar 

atividades relevantes na área das estruturas e atividades culturais e desportivas; ------------------  

Dois. Tendo em atenção estes objetivos, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém procura 

cultivar um relacionamento entre as empresas que exercem a sua atividade na Zona 

Económica de Santiago do Cacém e a comunidade em geral, de modo a gerar-se um clima de 

entendimento, confiança e cooperação promovendo uma saudável inserção dessas empresas 

no espaço físico e social de Santiago do Cacém, tendo sempre em linha de conta o 

reconhecimento institucional e social pela qualidade do ambiente no município; -----------------  

Três. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém tem desenvolvido um conjunto 

significativo de apoios financeiros e logísticos a dezenas de associações de caráter cultural, 

desportivo, social e humanitário; --------------------------------------------------------------------------  

Quatro. A empresa Repsol Polímeros Lda representa um papel fundamental na região, a nível 

económico, social e ambiental, e com reflexos muito significativos no Município de Santiago.  

Quinto. Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse 

municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, vide alínea u) do artigo 

33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre as alterações de 

algumas verbas e sobre o critério para a sua distribuição. ---------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente esclareceu que as verbas são atribuídas a associações das 

freguesias de Santo André e de Santiago do Cacém, de acordo com o definido pela Repsol, 

dado que são nestas freguesias que residem uma grande parte dos trabalhadores daquela 

empresa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Acrescentou que têm vindo a ser incluídas mais algumas associações relativamente a anos 

anteriores, e que as verbas são distribuídas tendo em conta as atividades das mesmas.-----------   

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACEM. -----------------------  

ASSUNTO: Execução coerciva das obras de urbanização – Ativação da Garantia 

Bancária. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Charra – Santiago do Cacém – União das freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2007/31 de 21/12/2007 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -----  

PROPOSTA: Ativar a Garantia Bancária n.º 0783.004952.693, emitida pela Caixa Geral de 

Depósitos, prestada pelo promotor do loteamento, empresa Ágiltrata, no valor de 189.354,50€ 

(cento e oitenta e nove mil trezentos e cinquenta e quatros euros e cinquenta cêntimos), de 

modo a executar-se coercivamente os trabalhos de infraestruturas relativos à drenagem de 

águas pluviais e drenagem de águas residuais domésticas, através de uma estação elevatória e 

de um exutor de rede pluvial, conforme deliberação de câmara de 23/08/2018. -------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: 1- A operação de loteamento e as respetivas obras de 

urbanização não foram concluídas pela Ágiltrata - promotor da obra (atualmente insolvente). -  

2- Os trabalhos foram suspensos há alguns anos e em resultado toda área do loteamento e 

envolvente sofreram uma acentuada degradação, ocorrência de inundações e arrastamento de 

inertes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3- Estando em causa situações com repercussão na qualidade do meio urbano e do meio 

ambiente, bem como a segurança das edificações situadas nas imediações, foi deliberado 

executar coercivamente os trabalhos adequados para resolução dos problemas mais urgentes. -  

4- Foi lançado concurso público para adjudicação da obra, publicado na 2.ª série do Diário da 

República, através do anúncio n.º 11086/2018, de 21/12/2018. --------------------------------------  

DE DIREITO: Nos termos do artigo 84.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, a Câmara Municipal pode, para proteção de interesses de terceiros adquirentes dos 

lotes ou para salvaguarda da qualidade do meio urbano e do ambiente, executar coercivamente 

as obras de urbanização que o promotor deixar de realizar por causa que lhe seja imputável, 

determinando para o efeito a posse administrativa do loteamento. O pagamento das despesas 

suportadas com as obras deve ser efetuado através de garantia bancária prestada para o efeito, 

conforme previsto no artigo 84.º e 54.º, em conjugação com os artigos 107.º e 108.º do 

referido diploma. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente 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 dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

ENTIDADE: MARIA HELENA REIS OLÍMPIO HENRIQUES ------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre Constituição de Compropriedade. --------------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte Novo dos Modernos – Ermidas-Sado. -----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/46 e informação técnica n.º 9505/2019, de 06/04/2019, 

da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -----  

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de Compropriedade a favor de 

António Martins das Dores para o prédio denominado Monte Novo dos Modernos na 

freguesia de Ermidas Sado, inscrito na matriz rústica sob o artigo n.º 2, secção “H”, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 585/19950920, da freguesia de Ermidas Sado. --  

2- Emitir Certidão de acordo com a deliberação proferida.--------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Através do requerimento n.º E 3392 de 25/02/2019, foi solicitada 

certidão para a Constituição de Compropriedade, sobre o prédio descrito na Conservatória do 

Registo Civil, Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 585/19950920, sito em Monte Novo 

dos Modernos, da freguesia de Ermidas-Sado. O pedido foi efetuado nos termos do disposto 

no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, na sua atual redação. ---------------------------  

2. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 54º do referido diploma, a Câmara pode emitir 

parecer desfavorável à emissão da certidão se existirem provas de que o ato ou negócio a 

realizar visa, ou dele resulta, o parcelamento físico ou a violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. O prédio, segundo os elementos constantes no processo, pertence atualmente a dois 

titulares, pretendendo-se com a sua venda, transmitir também, a dois compradores. -------------  

4. Não se afigura que este negócio vise a constituição de qualquer fracionamento físico do 

prédio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: GERALDINE MICHÈLE PHILIPPE MOUREAU ------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre Constituição de Aumento de Compartes. -----------  

LOCALIZAÇÃO: Casas Novas, Cercal do Alentejo - Freguesia de Cercal do Alentejo. -------  
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REFERÊNCIA: Processos 03/2019/131 e informação técnica n.º 9696/2019, de 08-04-2019, 

da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -----  

PROPOSTA: 1- Emitir parecer favorável sobre constituição de Aumento de Compartes para 

o prédio denominado “Casas Novas” sito em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do 

Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 33, Secção “N”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 1215/19981119, com área total de 4070,5m² em Cercal do Alentejo, 

Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor de Benjamim Maria Aguiar Abecasis e Maria 

Margarida Miranda Pereira de Carvalho Abecasis. -----------------------------------------------------  

2- Emitir Certidão de acordo com a deliberação proferida.--------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 9232, de 04/04/2019, é solicitada emissão 

de Certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio denominado “Casa 

Novas” sito em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na matriz sob o 

artigo rústico 33, Secção “N”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

1215/19981119, com área total de 4070,5m² em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do 

Alentejo, a favor de Benjamim Maria Aguiar Abecasis e Maria Margarida Miranda Pereira de 

Carvalho Abecasis. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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 a 

resultar 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 fracionamento 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ---------------------------------------  

ASSUNTO: Retificação da deliberação de Câmara de 28/02/2019, referente à 

identificação das descrições prediais dos lotes objeto do procedimento de alteração ao 

loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – 

Expansão 0, freguesia do Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 16/2019/2 de 21/02/2019 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -----  

PROPOSTA: 1- Retificar a deliberação de câmara de 28/02/2019, referente à identificação 

das descrições prediais dos lotes abrangidos pelo procedimento de alteração ao loteamento. ---  

2- Assim, onde se lê: “prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º1886/20080827” deve ler-se: “prédios descritos na Conservatória do Registo Predial sob os 

n.ºs 1886/20080827, 1888/20080827, 1889/20080827, 1890/20080827, 1891/20080827, 

1892/20080827, 1893/20080827, 1894/20080827, 1895/20080827, 1896/20080827, 

1897/20080827 e 1899/20080827”. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Na deliberação de 28/02/2019, foi apenas identificado o registo predial 

do loteamento e não dos lotes que constituem o mesmo e sobre os quais incide a operação de 

alteração ao loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------  
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2- Uma vez que o erro reportou-se apenas à identificação registral dos lotes envolvidos, e não 

ao conteúdo da alteração urbanística efetivamente realizada, considera-se, que estamos 

perante um erro material na expressão da vontade, que pode, a todo o tempo, ser retificado 

pelo órgão competente para a revogação do ato, conforme dispõe o artigo 174.º do Código de 

Procedimento Administrativo. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA JOSÉ CARMINHO SAÚDE - CABEÇA DE CASAL DA 

HERANÇA DE, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície que incide sobre o Lote nº 56 do 

Loteamento Municipal da Zona de Expansão em Alvalade, e Constituição de Hipoteca. --  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 1986/300.50.200/2, de 17 de abril de 1986, Divisão de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -----  

PROPOSTA: UM - Autorizar os herdeiros na Herança aberta por óbito da Senhora Maria 

José Carminho Saúde a transmitirem o direito de superfície que incide sobre o lote n.º 56, com 

a área de 450,00m², sito no Loteamento Municipal da Zona de Expansão, em Alvalade, 

inscrito na matriz sob o artigo 1 047º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 248 da freguesia de 

Alvalade, para a senhora Carina Sofia Ferreira e para o senhor Diogo Alexandre Lança Pais. --  

DOIS - Devem os requerentes apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

Escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ------------------------  

TRÊS – Autorizar a senhora Carina Sofia Ferreira e o senhor Diogo Alexandre Lança Pais, a 

constituir hipoteca sobre o referido lote, junto do Banco Português de Investimento (BPI) e 

que a mesma prevaleça no caso de reversão. ------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelos requerentes, 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: CUSTÓDIA DA SILVA FONSECA -------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de isenção de pagamento de taxas urbanísticas para emissão de 

Alvará de reconstrução de habitação unifamiliar. --------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Machado dos Santos, nº 39, Santiago do Cacém – União das 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. ------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2019/1 datado de 02.01.2019 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Custódia da Silva Fonseca. -----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -----  

PROPOSTA: Aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas urbanísticas, no valor total 

de 997,13 €, referente à emissão de alvará de reconstrução de habitação unifamiliar, localizada 

na Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de Santiago do Cacém. ------------  

FUNDAMENTOS: 1- A isenção a conceder enquadra-se nos incentivos financeiros 

atribuídos às operações urbanísticas de reabilitação de edifícios localizados na ARU do 

Centro Histórico de Santiago do Cacém, aprovada em 23/07/2015 e publicada em Diário da 

República, 2.ª série, Aviso n.º 8832/2015, de 11 de agosto de 2015. --------------------------------  

2- De acordo com a alínea h), nº 2 do artigo 8º e n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento 

Municipal de Taxas, prevê-se a possibilidade de atribuição de isenção de pagamento de taxas 
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ou redução de 50%, para operações urbanísticas que respeitem, quer na sua estrutura 

arquitetónica, quer nos materiais a utilizar, as características da região, ou contribuam para o 

processo de recuperação e requalificação de áreas urbanas as quais o Município definiu 

interesse especial de recuperação e requalificação. -----------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Arrendamento de Prédio Urbano para Instalação provisória do Mercado 

Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.50.201/193, de 12/04/2019, da Secção de 

Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um - Aprovar o arrendamento da Fração “AN” do Prédio Urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 3865, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, para aí funcionarem provisoriamente, os serviços do Mercado Municipal 

de Santiago do Cacém, enquanto decorrerem as obras de requalificação do edifício do 

Mercado Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar a renda mensal no montante de 1.000,00 €. ------------------------------------------  

Três – Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 

reproduzido na presenta Ata, com o número oitenta e três, ficando arquivado na pasta anexa 

ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da 

Reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um- De acordo com o documento Interno nº 10191, do processo nº 

2019/300.10.201/187. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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 maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Vice-Presidente Margarida 

Santos, e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dos 

Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, declarou que o seu sentido de voto tinha a ver com o facto de se 

estar a votar, em abril, um Contrato que tinha tido início em março, e também porque tem 

ouvido queixas de comerciantes e de clientes daquele Mercado. -------------------------------------  

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

ENTIDADE: CIRCO ATLAS  --------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto Itinerante  -------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Recinto do Largo da Feira em Vila Nova de Santo André --------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento Nº 2019/450.10.221/35 de 18 março de 2019. ---  

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

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento de Recinto Itinerante para a realização dos 

espetáculos do “Circo Atlas” nos dias 30 de abril a 05 de maio de 2019 no Recinto do Largo 

da Feira em Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. --------------------------------  
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É competência da Câmara Municipal a emissão de Licenças de Recinto Itinerantes, ao abrigo 

da alínea a) do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 309/2002, de 16/12, conjugado com o 

Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Balanço Social 2018. -----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2019/150.20.403/1/Divisão Geral De Recursos Humanos (DGRH). -----------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Balanço Social de 2018 do Município de Santiago do 

Cacém, documento que é dado como reproduzido na presenta Ata, com o número oitenta e 

quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora 

Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Os serviços e organismos da administração pública central, 

regional e local, incluindo os institutos públicos que revistam a natureza de serviços 

personalizados e fundos públicos que, no termo de cada ano civil, tenham um mínimo de 50 

trabalhadores ao seu serviço, qualquer que seja a respetiva relação jurídica de emprego, devem 

elaborar anualmente o seu balanço social com referência a 31 de dezembro do ano anterior. ---  

De direito: de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro. ---------------  

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

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

ASSUNTO: Valor de ingresso para o espetáculo – “Mestre António Chainho e Camané” 

– 10º aniversário do AMAC. -----------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Auditório Municipal António Chainho (AMAC) Santiago do Cacém. -----  

REFERÊNCIA: 2019/900.10.001/34, 19/03/2019, Divisão de Cultura e Desporto (DCD). ----  

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

PROPOSTA: Aprovar o valor único dos ingressos de 5€ (cinco euros). ---------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: Potenciar a valência do espaço neste domínio. ----------------  

DE DIREITO: Artº 33, nº 1 alínea e) do regime Jurídico das Autaquias Locais, aprovado pela 

Lei nº 75/2013, de 12 setembro. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: UNIÃO DAS FREGUESIAS DE S. DOMINGOS E VALE DE ÁGUA ------  

ASSUNTO: Baile – Licenciamento e Isenção de Taxas de de Licenciamento Especial de 

Ruído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Barragem da Fonte Serne em S. Domingos. ------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2019/450.10.215/51 de 12/04/2019 - da DAGF/SAG/TAXAS E 

LICENÇAS. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Vereador Jaime Cáceres. ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar os Licenciamentos para a realização de Bailes nos dias 30 de abril e 

01 de maio de 2019 solicitados pela requerente, bem como apoiar a realização dos mesmos, 

através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento Especial de Ruído no 

valor de 21.80€.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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. ------------------------------------------------------------------------------  
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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, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas dez horas e cinquenta minutos. ------------------------------------------------------- --- 

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

Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, 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 

 

 

________________________________________________ 


