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ATA NÚMERO TRINTA DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E NOVE DE AGOSTO 

DE DOIS MIL E DEZANOVE. -------------------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 

Municipal, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira 

e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária 

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

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

Verificou-se a ausência da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos e do Senhor Vereador 

Francisco de Sousa, em férias. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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 trinta e 

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

O Senhor Vereador Albano Pereira não votou, por não ter estado presente na reunião. ----------  

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vice-Presidente 

da Câmara Municipal, Margarida Santos e do Senhor Vereador Francisco de Sousa, por 

motivo de férias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – PASSEIO DAS ROMEIRINHAS – 

CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO – EQUIPAMENTO URBANO -----------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que as lombas existentes naquela via são demasiado 

altas, obrigando à redução da velocidade junto às mesmas, o que, em termos de segurança, 

pode ser perigoso. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que algumas proteções dos candeeiros foram vandalizadas.  -----------------------------  

Acrescentou que o sistema de iluminação produzia um efeito bonito, mas os custos de 

manutenção são elevados, tendo em conta a quantidade de componentes. --------------------------  

Informou ainda que alguns recipientes de resíduos colocados naquele local também estão 

danificados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que estas situações serão vistas com os Serviços Técnicos.---------  

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

ACESSO AO MONTE DA BOA VISTA - CERCA DO POÇO - SANTA CRUZ -----------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos informou que o Senhor Sancho, residente naquele local, 

tinha-lhe dado conhecimento de uma reclamação que enviou à Câmara Municipal relativa a 

estragos na canalização de água que serve a sua residência e as dos seus vizinhos, por ação do 

proprietário de um terreno por onde a mesma passa, o qual o lavrou até junto à estrada, 

questionando sobre o que a Câmara Municipal podia fazer para resolver esta situação. ----------  

O Senhor Presidente referiu que se tratava de uma situação que se repetia junto àquele 

caminho, acrescentando que, se o caminho for privado, não é obrigatório deixar uma faixa de 

salvaguarda ao longo do mesmo, como sucede nos caminhos vicinais, configurando aquela 

situação um litígio entre vizinhos. ------------------------------------------------------------------------  
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Mais referiu que o assunto será visto pelos Serviços Municipais. ------------------------------------  

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e oito de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.035.733,36 € (três milhões trinta e cinco mil setecentos 

e trinta e três euros e trinta e seis cêntimos).-------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 355.473,94 € (trezentos e cinquenta e cinco mil 

quatrocentos e setenta e três euros e noventa e quatro cêntimos) -------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Derrama/ano de 2020 ----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo dois mil e dezanove barra trezentos e cinquenta ponto dez ponto 

cento e um barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira. -----------------------------  

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

PROPOSTA: Um- Que seja lançada a Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), a cobrar no ano de 2020, 

que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município. -----------  

Dois- Isenções para sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os 150 

mil euros no ano anterior. ----------------------------------------------------------------------------------  

Três- Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

d) do nº 1 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea b) do artigo 14º. e do nº1 e 2 do artigo 18º da Lei 

nº73/2013, de 3 de setembro, e da alínea ccc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha e dos 

Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU. -----------------------------  

Uma abstenção, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS. -----------------------------------  

Um voto contra do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

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

JUSTIFICAÇÕES DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos foi feita a seguinte 

declaração de voto: “Esta medida de isenção não vai abranger necessariamente quem tem 

menos lucro. A Câmara Municipal devia nesta medida transmitir sinais para a sua extensão a 

outras empresas.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos foi feita a seguinte declaração de voto: “Embora 

considere que não está devidamente justificado e esclarecido, e possa até constituir alguma 

injustiça para quem paga acima dos cento e cinquenta mil euros, existindo esta isenção que 

abrange um grande número de empresas familiares, tendo em conta este sinal, abstenho-me.” -  

OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão sobre este assunto, o Senhor Vereador Luis dos 

Santos observou que se tratava de uma falsa questão, porque as empresas com um maior 

volume de negócios podem não ter lucros, considerando que a medida de isenção devia ser 

mais abrangente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que partilhava da preocupação do Senhor Vereador 

Luis dos Santos sobre a barreira/limite da isenção, sendo que, embora não sendo contra o 

princípio tinha dúvidas relativamente à sua aplicação, porque nem sempre as grandes 

empresas têm lucros elevados, pelo que, o seu sentido de voto seria a abstenção. -----------------  

O Senhor Presidente referiu que a medida visava as micro e pequenas empresas. -----------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem. ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e dezanove barra trezentos e cinquenta ponto dez 

ponto cem barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Definir para o ano de 2020 a taxa de 5% para a participação no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município. -----------------  

Dois – que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal. ---------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com os nºs. 1 e 2 do artigo 26 da Lei nº73/2013 de 3 de 

setembro e o disposto na alínea c) do nº1 do artigo 25 e na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33 do 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha e dos 

Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU. -----------------------------  

Dois votos contra, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis 

dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. --------------------------------------------  

JUSTIFICAÇÕES DE VOTO: Pelo Senhor Senhor Vereador Óscar Ramos foi feita a 

seguinte declaração de voto: “Tendo em conta que a abrangência deste imposto tem uma 

faixa de incidência sobre uma camada social bastante alargada e pagando eles já outros 

impostos, considero ser oportuno pensar-se na devolução de parte desta verba de modo a que 

permita uma maior folga às famílias.” --------------------------------------------------------------------  

Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos foi feita a seguinte declaração de voto: “Neste tipo 

de medidas resta à Câmara Municipal apresentar mais alguns sinais no sentido de deixar mais 

algum orçamento disponível a mais famílias.” ----------------------------------------------------------  

OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão sobre este assunto, o Senhor Vereador Luis dos 

Santos observou que estas medidas deviam passar alguns sinais de incentivo às pessoas para 

se fixarem no Município, bem como permitir que as mesmas fiquem com mais algum 

rendimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que uma grande parte dos trabalhadores e pensionistas que 

residem no Município não são abrangidas por esta medida, porque não pagam IRS, dado os 

seus baixos rendimentos, considerando que uma maior redução iria beneficiar os que 

ganhavam mais, o que contrariava o princípio de que, quem mais ganha mais deve contribuir.  

Mais referiu que o Poder Central é que devia ser questionado relativamente à diferenciação a 

introduzir nos impostos, bem como sobre a redução do Iva na eletricidade, de vinte e três para 

seis por cento, a qual beneficiaria toda a população. ---------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que percebia a base da intervenção do Senhor 

Presidente, da qual discordava parcialmente, porque nem todos os que estão abrangidos pelo 

IRS são pessoas abastadas e têm outros encargos e mais impostos, considerando que também 

devia haver um sinal para estas pessoas, no sentido das mesmas se sentirem mais integradas, 

pelo que, votaria contra. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que pela lógica do Senhor Vereador Óscar Ramos os municípios 

não cobrariam impostos a ninguém. ----------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que nalguns países democráticos se defende que a redistribuição da riqueza deve 

ser feita numa lógica de que, aqueles que mais ganham devem contribuir com um valor maior, 

acrescentando que, nalguns destes países, estas contribuições atingem os oitenta e cinco por 

cento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que tanto o Poder Central como o Poder Local só podem cumprir com as suas 

obrigações e apoiar os que mais necessitam se tiverem recursos financeiros. ----------------------  
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Referiu também que a Autarquia gere os seus recursos de acordo com a postura política da 

Força Politica que a governa, de forma a beneficiar toda a Comunidade. ---------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos observou que o Senhor Presidente colocava a questão 

numa base de ricos e pobres, quando existia uma grande faixa intermédia entre estes dois 

pólos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais observou que a Autarquia também tinha a possibilidade de prescindir de uma parte deste 

imposto, como acontece com o IMI, tendo em conta que existem muitas pessoas que não têm 

rendimentos elevados e já pagam IRS, considerando ainda que se tratava de uma medida 

ideológica, a qual não defendia. ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que cabe ao Poder Central legislar sobre os impostos e que as 

autarquias apenas podem devolver aos contribuintes a parte dos impostos que constituem a 

sua receita, dentro dos parâmetros definidos na lei, como é o caso do IMI, onde é definida 

uma taxa fixa para todos, sendo que, o IRS é uma receita da Administração Central, com base 

numa taxa progressiva. --------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que cabia a quem governava os países encontrar princípios de justiça social, 

no sentido de que quem ganhe mais pague mais, de forma a aliviar a classe média. --------------  

Mais referiu que alguns municípios do interior foram mais longe na isenção de impostos, para 

incentivar as pessoas a se fixarem, continuando, contudo, a perder habitantes. Acrescentou 

que também havia municípios que concediam verbas aos casais com o objetivo de fazer 

regredir o défice da natalidade, sem grandes resultados, enquanto a Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém optou por garantir nomeadamente o acesso ao Pré-Escolar gratuito às 

crianças dos três aos seis anos e o complemento de apoio à família.  --------------------------------  

Referiu ainda que os incentivos para fixar as pessoas no Município não passam pela medida 

em discussão, mas sim por garantir que têm boas escolas para os filhos, bons serviços de 

saúde e bons equipamentos culturais e desportivos, entre outros. ------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que todos devem pagar impostos. -----------------------  

Referiu também que no referente ao imposto sobre os imóveis considerava que o ajustamento 

já estava definido relativamente a quem paga mais e a quem paga menos, acrescentando que 

gostaria que parte do IRS fosse devolvido aos contribuintes. -----------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Fixação da Taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M.I.) -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e dezanove barra trezentos e cinquenta ponto dez 

ponto duzentos barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M.I.) a incidir 

sobre o valor patrimonial tributário, a vigorar em 2020: -----------------------------------------------  

Um -Para prédios urbanos 0,360%. -----------------------------------------------------------------------  

Dois – Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

d) do nº 1 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: – De acordo com a alínea c) do nº. 1 do art.º 112º do Código do Imposto 

Municipal Sobre Imóveis publicado em anexo ao Decreto-Lei nº.287/2003, de 12 de 

novembro na redação da Lei 83-c/2013 de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014), 

e o disposto na alínea ccc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha e dos 

Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU. -----------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2019-08-29                                                                                                            5 de 13 

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 

dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. --------------------------------------------  

JUSTIFICAÇÕES DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos foi feita a seguinte 

declaração de voto: “Embora a Câmara Municipal tenha vindo a reduzir o imposto, o esforço 

devia ser maior e devia ter uma taxa mais baixa, de acordo com a prática noutros municípios.”  

Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos foi feita a seguinte declaração de voto: Tendo em 

conta que existe algum acompanhamento por parte do Executivo relativamente à aplicação do 

imposto em causa, ficando sensivelmente pela média das taxas de aplicação, acaba por ser um 

esforço, de certo modo muito equilibrado e com alguma justeza, dado que é aplicado sobre 

valores dos imóveis, abrangendo assim uma larga maioria da população.” -------------------------  

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos observou também que era necessário 

fazer um estudo sobre este assunto, porque apesar de ser dado um sinal ao não ser fixada a 

taxa máxima do imposto, considerava que se podia ir mais longe. -----------------------------------  

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

ENTIDADE: LUIS MESSIAS P. CAPELA ----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/48555/2019 no valor de 139,45€, 

código consumidor 3275 ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Várzea da Azenha, Santiago do Cacém ------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número cento e trinta e nove, classificação 350.30.001 de sete de 

agosto de 2019 da Divisão de Administração Geral e Financeira, Área Administrativa de 

Águas e Saneamento.----------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente de Câmara Municipal Álvaro Beijinha ------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 17,42 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e 51,36 

€ na tarifa variável da Água (sem IVA). ------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar 

o impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: UNIÃO SPORT CLUB ------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Bailes e Espetáculo Musical - Licenciamento de Diversão Provisória e 

Licenciamento Especial de Ruído – Ratificação -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído nº 2019/450.10.215/88 e de 

Diversão Provisória nº 2019/450.10.221/70 de 30/07/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. 

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 22/08/2019, referente ao alargamento do horário 

dos Bailes e Espetáculo Musical a realizar nos dias 23 e 24 de agosto de 2019 para términos 

às 04h conforme requerimento da União Sport Club. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Foram emitidos os licenciamentos na sequência da deliberação de 

Câmara de 08 de agosto, com o horário de realização das 16h às 02h. Contudo, a Requerente 

veio solicitar à posteriori o alargamento do horário dos mesmos até às 04h. -----------------------  

Ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, pode o Presidente praticar quaisquer atos da 
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competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira 

reunião realizada após a sua prática. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU, e do Senhor Vereador 

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

Uma abstenção, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS. -----------------------------------  

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que algumas pessoas se 

queixaram do alargamento do horário, por causa do barulho até muito tarde. ----------------------   

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

ENTIDADE: CHESANDRÉ – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

ECONÓMICA, C.R.L. ------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de isenção de pagamento de taxas administrativas de urbanismo – 1ª 

Prorrogação -------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Courela do Baleizão, lotes nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 em Vila Nova de Santo André 

REFERÊNCIA: Processos nrs. 01/2018/33, 01/2018/34, 01/2018/35, 01/2018/36, 

01/2018/37, 01/2018/38, 01/2018/39 01/2018/40, 01/2018/41, 01/2018/42, 01/2018/43, 

01/2018/44, 01/2018/45, 01/2018/46, 01/2018/47, 01/2018/48, 01/2018/49, 01/2018/50, 

01/2018/51, 01/2018/52, 01/2018/53, 01/2018/54, 01/2018/55 e 01/2018/56 datados de 

11.04.2018 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística em nome de Chesandré – 

Cooperativa de Habitação e Construção Económica, CRL. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de urbanismo, no valor 

total de 1.392,32 €, sendo que 309,68 € se referem à entrada do pedido de prorrogação de 

alvará e 1082,64 € à emissão do averbamento ao alvará de licença de obras de edificação. -----  

FUNDAMENTOS: O Regulamento Municipal de Taxas (publicado no DR 2.ª Série, nº 243 

de 17.12.2009) estatui na alínea c), n.º 2 do artigo 8º. a isenção de pagamento de taxas de 

urbanismo, ou redução de 50%, aos promotores de habitação desde que, pelo menos 50% do 

empreendimento seja destinado ao regime de habitação de custos controlados. -------------------  

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

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

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

ENTIDADE: SALEMA QUINTELA – CONSTRUÇÕES S.A. ----------------------------------  

ASSUNTO: Receção Definitiva das Obras de Urbanização e Libertação da Garantia 

Bancária n.º 0729/004085/093 da Caixa Geral de Depósitos S.A. --------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Plátano – Bairro das Flores – Zona E – Santo André – 

Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 02/2007/06 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística e requerimento n.º E-24039/18 de 28/09/2018. ----------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da 

garantiabancária n.º 0729/004085/093 da Caixa Geral de Depósitos S.A, no valor ainda cativo 

de 96.800,00€ (noventa e seis mil e oitocentos euros). ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infraestruturas 

correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária n.º 0729/004085/093 

emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S. A., a 11/5/2007 no valor de 968.000,00€ 

(novecentos e sessenta e oito mil euros). -----------------------------------------------------------------  

Por deliberação de câmara de 19/11/2009 foi aprovada a receção provisória das obras de 

urbanização e a redução da garantia bancária, ficando cativo o valor de 96.800,00€ (noventa 
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e seis mil e oitocentos euros) relativos a 10% do valor inicialmente prestado. ---------------------  

Na sequência do pedido de receção definitiva das obras de urbanização, houve deslocação da 

equipa técnica ao local, tendo os técnicos percorrido e examinado toda a área dos trabalhos, 

que constituem as obras de urbanização do loteamento, em presença dos correspondentes 

projetos aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e documentos técnicos, tendo sido 

verificado que estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização. 

Conta do processo certificado da entidade gestora da rede de Eletricidade (Carta 

256/18/DDRCS da EDP Distribuição de 21/8/2018), informando que procederam à receção 

definitiva da referida infraestrutura; ----------------------------------------------------------------------  

Consta do processo Relatório de vistoria STA 001/11 emitido pelas Águas de Santo André a 

17/01/2011 que indica como aprovada a vistoria realizada à rede de infraestruturas. Consta 

ainda email dessa entidade que refere que a partir da data de realização de vistoria de 

aprovação ficam as redes à responsabilidade da ADSA, pelo que não procedem à emissão de 

novos certificados de redes após essa data; --------------------------------------------------------------  

Consta do processo Certificado de Inspeção de Rede e Ramais n.º RL 1042/2016 emitido pelo 

ISQ em 16/08/2016, certificando que a rede não apresenta qualquer inconformidade; -----------  

Consta do processo Carta n.º 321/126194/09 de 19/07/2018 da MEO que refere que após 

vistoria técnica ao local, as infraestruturas de telecomunicações continuam com parecer 

técnico favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, tendo em conta o parecer técnico emitido e constante no processo, considera-se que 

estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação 

da garantia bancária n.º 0729/004085/093 emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S. A., no 

valor ainda cativo de 96.800,00€ (noventa e seis mil e oitocentos euros) em conformidade 

com o n.º 5 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual. --  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha e dos 

Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis 

dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. --------------------------------------------  

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

ENTIDADE: LUÍS CARLOS CARROLA SARAIVA ---------------------------------------------  

ASSUNTO: Certidão Direito de Preferência. --------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro da Atalaia, Rua da Fonte Seca, nº 200-Vila Nova de Santo André. 

REFERÊNCIA: Processo 03/2019/304, datado de 26/07/2019, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Luís Carlos Carrola Saraiva. ----------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, - Bairro da 

Atalaia, Rua da Fonte Seca, nº 200, da freguesia de Santo André, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 3642 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do 

Cacém sob o n.º 1506/19910613 da freguesia e Santo André. ----------------------------------------  

2 - Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel.  --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/209 de 23 de outubro na sua atual redação),o Município de 

Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título oneroso de 

terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser 

submetido a deliberação de Câmara. ----------------------------------------------------------------------  
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2.O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na aquisição 

de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante interesse 

municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

de reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente, apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência da Antiga Escola Primária da Aldeia do Cano --------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2019/300.50.201/1, da Divisão de Administração Geral e Finançeira, da 

Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência a título gratuito da Antiga Escola Primária da Aldeia 

do Cano, inscrita na matriz predial urbana sob o Artigo 2 036º, e descrita na Conservatória do 

Registo Predial de Santiago do Cacém sob a ficha nº 1102/210397, da freguesia do Cercal do 

Alentejo, à senhora Angela Jacoba Hendrikus Clemens, destinada a Escola Holandesa “DE 

OLIJFTAK”.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato a celebrar conforme documento que é 

dado como reproduzido na presente Ata com o número cento e setenta e nove, ficando 

arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela 

Senhora Secretária Substituta da Reunião. ---------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com a línea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

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

2 – De acordo com o solicitado pela senhora Angela Jacoba Hendrikus Clemens. ----------------  

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

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

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

ENTIDADE: JÚLIA DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS ---------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel 

sito na Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. ---------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Praceta do Chaparral- Bloco 13B, Bairro Pôr do Sol n.º 211,e Bloco 9.D, 

Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André. -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019 /295 datado de 23/07/2019, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Júlia da Silva Rodrigues dos Santos. ----------  

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

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, - Praceta do 

Chaparral- Bloco 13B, Bairro Pôr do Sol n.º 211,e Bloco 9.D, (Habitação e Arrecadação) Vila 

Nova de Santo André, da freguesia de Santo André, inscrito na matriz predial urbana sob os 

artigos n.ºs 3857 e 3867 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém 

sob os n.ºs 1822-U e 1839-S da freguesia e Santo André. ---------------------------------------------  

2-Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/209 de 23 de outubro na sua atual redação),o 

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título 
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oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 

pedido ser submetido a deliberação de Câmara. --------------------------------------------------------  

2.O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na aquisição 

de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante Interesse 

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

4.Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

de reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente, apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ DIAS & FILHOS LDA. ---------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Prorrogação do prazo para execução dos trabalhos de extração de Madeira 

de Pinheiro Bravo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho e ZIL de Santo André. -------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo DAGF/SAP/PAT - 2019/300.10.005/39. -------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a prorrogação do prazo para o términus dos trabalhos relativos à 

extração de material lenhoso na sequência da Hasta Pública para alienação de madeira de 

pinheiro bravo adjudicado em 21/02/2019, até ao dia 31 de outubro de 2019. ---------------------  

FUNDAMENTOS: UM - 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. ----------------------------  

DOIS – De acordo com o Caderno de Encargo – Condições Técnicas e Específicas aprovado 

por Deliberação de Câmara de 24/01/2019. --------------------------------------------------------------  

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

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

Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU, e do Senhor Vereador 

Óscar Ramos, eleito do PS. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ DIAS & FILHOS LDA. ---------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Prorrogação do prazo para execução dos trabalhos de extração de Madeira 

de Eucalipto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: ZIL de Santo André. ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo DAGF/SAP/PAT - 2019/300.10.005/17. -------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a prorrogação do prazo para o terminus dos trabalhos relativos à 

extração de material lenhoso na sequência da Hasta Pública para alienação de madeira de 

eucalipto adjudicado em 14/03/2019, até 31 de outubro/2019. ---------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - 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. ----------------------------  

DOIS – De acordo com o Caderno de Encargo – Condições Técnicas e Específicas aprovado 

por Deliberação de Câmara de 21/02/2019. --------------------------------------------------------------  

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

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

Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU, e do Senhor Vereador 

Óscar Ramos, eleito do PS. --------------------------------------------------------------------------------  
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Uma abstenção, do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2018/2019 – Fornecimento de refeições escolares por 

outras entidades – Protocolo para utilização da Sala de Convívio da Associação de 

Moradores de Aldeia dos Chãos: transferência de verba------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/350.30.001/171 de 13/08/2019, da DEASS.------------------  

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

PROPOSTA: Transferir para a Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos verba no valor 

de 1.599,09€, a ser paga numa única prestação. ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro e alterações posteriores, e documentos “Tarifas e Preços para a Energia Elétrica e 

outros serviços em 2019” e “Comunicado – Tarifas e Preços para a Energia Elétrica em 

2019”, ambos publicados na página da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos na 

internet. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – foi dada continuidade ao fornecimento de refeições escolares às crianças e alunos 

deste estabelecimento de educação e ensino. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transportes Escolares – Assunção do Município do valor total do passe 

escolar dos alunos do Ensino Secundário -------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2019/150.20.101/18, de 19/08/2019, da Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Que, a partir do Ano Letivo 2019/2020 inclusive, o Município assuma os 

encargos totais com os passes escolares dos alunos do Ensino Secundário que aos mesmos 

tenham direito, cumprindo as regras de matrícula. -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: artigo 74º do Decreto de aprovação da Constituição da República 

Portuguesa, de 10/04/1976, publicado no D.R. nº 86, de 4/10; Lei nº 46/86, de 14/10 – Lei de 

Bases do Sistema Educativo; Lei nº 85/2009, de 27/08; Despacho Normativo nº 6/2018, de 

12/04; alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12/09; Decreto-Lei nº 299/84, de 5/09. --------------------------  

Considerando que o acesso à Educação e Ensino é um direito constitucionalmente consagrado, 

que foi alargada de nove para doze anos a escolaridade obrigatória, considerando ainda o 

empenho do Município no combate ao insucesso e abandono escolar e ainda preconizando 

uma política educativa de combate às assimetrias socioeconómicas. --------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ALVALADE -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Baile - Licenciamento Diversão Provisória e Licenciamento Especial de 

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Diversão Provisoria nº 2019/450.10.221/76 e 

Especial de Ruido nº 2019/450.10.215/93 de 02708/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. --  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Requerente para a realização de 

um Baile a realizar no dia 31 de agosto de 2019 na Esplanada do Antigo Cinema de Alvalade 

das 18h e às 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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

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

ASSUNTO: Festas do Chaparral/Bailes - Licenciamento Especial de Ruído -----------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruido nº 2019/450.10.215/97 de 

13/08/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento solicitado pela requerente para a realização das 

Festas do Chaparral/Bailes a realizar na Rua Dr. Álvaro Cunhal no Chaparral – Cercal nos 

dias 30 e 31 de agosto de 2019 das 21h e as 4h. --------------------------------------------------------  

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 17/01. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Bailes - Licenciamentos Diversão Provisória e Especial de Ruído ---------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos de Diversão Provisória nº 2019/450.10.221/83 e 

Especial de Ruido nº 2019/450.10.215/101 de 19/08/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. --  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela requerente para a realização de 

Bailes/Matinés nos dias 01, 08, 15 e 22 de setembro de 2019 no Antigo Cinema do Cercal do 

Alentejo, entre as 16h e as 23h. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA DE BRESCOS ---------------  

ASSUNTO: Bailes – Licenciamento e Isenção de Taxas de Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória e de Licenciamento Especial de Ruído --------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 

2019/450.10.215/94,95,96,98,99 e Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-

2019/450.10.221/77,78,78,80,81 de 13/08/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. --------------  

Informação nº 21586/DCD-Divisão de Cultura e Desporto de 22/08/2019. ------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar os Licenciamentos solicitados pela requerente, bem como apoiar a 

realização de 10 bailes, promovidos pela Associação de Moradores da Zona de Brescos na 

sala de Convívio da Associação em Brescos nos dias, 31/08, 14 e 28/09, 5,12 e 26/10, 9 e 

23/11 e 7 e 14/12 de 2019, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao 

Licenciamento de ruído no valor de 99,40€ e de Diversão Provisória no valor de 118,70€. -----  

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 Especial de Ruído, 

aprovado pelo decreto-lei nº9/2007, de 17/01. ----------------------------------------------------------  

- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 

2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. --------------------------------------------------------  

- A Associação de Moradores da Zona de Brescos tem vindo a desenvolver iniciativas em prol 

da comunidade e do seu bem estar. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: “CIRCO BRASIL” -----------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto Itinerante – Circo ----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Terrado da Feira em Vila Nova de Santo André --------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento de Recinto Itinerante nº 2019/450.10.221/84 de 

23 de agosto de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento solicitado pelo Requerente para a realização dos 

espetáculos do “Circo Brasil” nos dias 30 e 31 de agosto e 01 de setembro de 2019, no terrado 

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

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

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 onze horas e dez minutos. ------------------------------------------------------------- --- 

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

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

Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha, e por mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, 

Coordenadora na Divisão de Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de 

Secretária Substituta.-- --------------------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

_______________________________________________ 


