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ATA NÚMERO TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZASSEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E 

VINTE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos dezasseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, na Sala de Sessões da Sede do 

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

Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar 

Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 

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

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

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

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

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

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

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

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

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha, não votou por não ter estado 

presente na reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ALDEIA DE SANTO ANDRÉ – GIZ – MANUTENÇÃO DE CAMINHO RURAL --------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que tinha sido feita uma primeira intervenção 

naquele caminho, havia algum tempo, mas não teve lugar a segunda fase da acção, para 

compactar a via, pelo que a mesma tem vindo a degradar-se e está quase intransitável. ----------  

O Senhor Presidente informou que vai ser feita uma intervenção para tapar os buracos e 

nivelar o piso daquele caminho. ---------------------------------------------------------------------------  

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

PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO ESTADO 

CENTRAL PARA O PODER LOCAL ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que teve lugar, no dia oito do mês em curso, uma 

reunião da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) com a Senhora Ministra 

da Modernização do Estado e da Administração Pública Alexandra Leitão e com o Senhor 

Secretário de Estado e da Administração Local Jorge Botelho, no âmbito do Roteiro para a 

Descentralização iniciado por estes governantes por todo o País, o qual compreende um 

conjunto de reuniões com os eleitos nas CIMs e nas Áreas Metropolitanas, para balanço e 

levantamento das situações relativas ao processo de descentralização de competências 

previstas nos diplomas sectoriais aprovados na Lei-Quadro da Descentralização (Lei nº 

50/2018, de 16 de agosto), a qual define o prazo, de 1 de janeiro de 2021, para a transferência 

de todas as competências para as autarquias locais, previstas naqueles diplomas. -----------------  

Acrescentou que se tratava de uma iniciativa positiva, mas que a mesma devia de ter sido feita 

no início do processo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que os cinco presidentes das câmaras municipais do Litoral Alentejano 

criticaram a forma como tem vindo a ser desenvolvido o processo relativamente à criação de 

condições para os municípios assumirem as transferências previstas, sendo a questão principal 

a da falta dos recursos financeiros para o efeito, pelo que, solicitaram a suspensão do processo 

e a renegociação das matérias constantes nos diplomas.  ----------------------------------------------  

Acrescentou que a data limite de aceitação das transferências também não era a mais 

adequada, dado que se tratava do ano em que terão lugar as próximas eleições autárquicas. 
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Informou ainda que tinha colocado a questão dos recursos humanos necessários para o 

funcionamento das escolas, tendo em conta o número de escolas rurais no Município, sendo 

que a Senhora Ministra admitiu a possibilidade de serem revistos os rácios. Acrescentou que 

considerava que só esta medida não era suficiente para garantir o bom funcionamento das 

escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou também que trinta e nove municípios do País não tinham aceitado qualquer 

transferência prevista nos diplomas sectoriais, outras aceitaram algumas, sendo que um grande 

número de municípios não aceitou competências na área da educação. -----------------------------  

Mais informou que teve lugar, no Porto, no dia doze do mês em curso, uma iniciativa 

promovida pelo Jornal de Noticias e pela Câmara Municipal do Porto sobre “Os Caminhos da 

Descentralização”, na qual participaram dezenas de presidentes de câmaras de todo o País e de 

diferentes forças políticas, cujos trabalhos se desenvolveram em três painéis principais: A 

Habitação, Saúde, Educação e Financiamento, dirigidos pel/a/os presidentes das câmaras 

municipais de Setúbal, Sintra, Famalicão e Évora, onde foram debatidos os problemas que se 

colocam no âmbito do processo em curso, sendo que, no final foi aprovada uma Declaração 

conjunta no sentido do adiamento da data prevista na Lei e o regresso à negociação, a qual vai 

ser remetida ao Governo. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

REPÚBLICA CHECA – PRAGA – FESTIVAL TERRAS SEM SOMBRA – 

APRESENTAÇÃO DA DÉCIMA SEXTA EDIÇÃO – PROGRAMA PARA 2020. 

O Senhor Presidente informou que tinha integrado a delegação que se deslocou a Praga, no dia 

nove do mês em curso, constituída por autarcas, empresários, membros da organização do 

festival, da Associação Pedra Angular, e o Grupo Coral Os Boinas, de Ferreira do Alentejo a 

alguns órgãos de informação, para a abertura oficial da XVI edição do Festival Terras Sem 

Sombra, na República Checa, dado que se trata do País convidado nesta temporada. 

Acrescentou que o Festival terá lugar, entre janeiro e julho do ano em curso, sendo que no dia 

vinte e sete de junho terá lugar um espectáculo na Irgreja Matriz de Santiago do Cacém. -------  

Acrescentou que o Grupo de Cante Alentejano fez uma apresentação no Convento de Santa 

Inés da Boémia, na Cidade de Praga, na qual esteve presente a Vice-Ministra da Cultura, entre 

outras entidades e público em geral, os quais manifestaram o seu agrado pelo espectáculo. -----  

Mais informou que foram também recebidos no Senado e pela Presidente de uma das câmaras 

municipais de Praga, e reuniram com o Embaixador de Portugal. Acrescentou que que foram 

também estabelecidos vários contactos importantes com empresários de diferentes áreas de 

atividade e operadores turísticos.  -------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que o Festival Terras Sem Sombra já abrangia todo o Alentejo, e que o 

mesmo tem vindo a afirmar-se no âmbito internacional, estabelecendo pontes entre vários 

países, sendo um veículo de promoção do território, da sua cultura e economia. ------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quinze de janeiro 

de 2020 eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.610.474,41 € (três milhões seiscentos e dez mil 

quatrocentos e setenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos). ------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 261.210,23 € (duzentos e sessenta e um mil duzentos e 

dez euros e vinte e três cêntimos) -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Vinte/Dois Mil 

e Vinte e Três. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 Vinte. ------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: - Aprovar a Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Vinte/Dois Mil e Vinte e Três, documento que é dado como reproduzido na presente Ata com 

o número dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos 

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

FUNDAMENTOS: De acordo com a Norma de Contabilidade Pública – NCP 26 – 

Contabilidade e relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de 

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilistica para as Administrações 

Públicas SNC-AP. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senha Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Vinte/Dois Mil e Vinte e Três. ---------------------------------------------------------------------------  

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 Vinte. ------------------------------------------------------------  

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

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

e Vinte /Dois Mil e Vinte e Três, documento que é dado como reproduzido na presente Ata 

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

pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a Norma de Contabilidade Pública – NCP 26 – 

Contabilidade e relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de 

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilistica para as Administrações 

Públicas SNC-AP . ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senha Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Primeira Alteração ao Orçamento da Receita/Despesa de Dois Mil e Vinte. 

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 Vinte. ------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Primeira Alteração ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e 

Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número quatro, 
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ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Membros do 

Executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, na redacção 

atual, e a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – Contabilidade e relato Orçamental 

constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro que aprova o Sistema de 

Normalização Contabilistica para as Administrações Públicas SNC-AP . --------------------------  

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

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

Senha Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

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

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

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

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

ENTIDADE: MIGUEL ANGELO FERREIRA TEIXEIRA -------------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos urbanos 

debitados na fatura n.º 001/118892/2019 no valor de 484,70€, referente ao consumidor 

n.º 993162. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte dos Pinheiros, Foros do Locário, São Domingos. ---------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/350.30.001/131, documento interno nº 32828 de 

05/12/2019, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 52,12€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e 

202,44€ 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Libertação de Caução - Requalificação dos Eixos Estruturantes ----------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/3 de 09/01/2020 - (19/DOME/10 papel), da 

Divisão de Projeto e Obras. --------------------------------------------------------------------------------   

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a liberação total das garantias bancárias, do contrato n.º 

69/2010: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Banco--------------------------------Nº G. Bancárias--------------------------------Valor a liberar 

Millennium –BCP--------------------125-02-1683803---------------------------------6.845,02 €--- 

Caixa Geral de Depósitos ----------2525.001026.493 --------------------------------2.230,01 €--- 

Santander Totta ---------------------962300488002765 -----------------------------19.472,21 €--- 

TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------28.547,24 €--- 
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FUNDAMENTOS: Um – A empreitada em referência adjudicada à empresa Guedol – 

Engenharia S.A., foi alvo de posse administrativa em 23.12.2011. ----------------------------------  

Através do documento com a entrada nº 31558/2019, a Caixa Geral de Depósitos vem 

solicitar o cancelamento da garantia bancária nº 2525.001026.493, após análise do processo, 

verificou-se que por deliberação de Câmara de 24.07.2014, foi aprovada a liberação de 60% 

do valor inicial das garantias do contrato, apurados que haviam sido os prejuízos decorrentes 

da posse administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------  

Dado que se encontra terminado o prazo da garantia da obra, estão reunidas condições para 

liberar o total das Garantias Bancárias afetas a este contrato. -----------------------------------------  

Dois - Artº 397º do Código dos Contratos Público, aprovado pelo Decreto Lei Nº 18/2008, de 

29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar. --------------------------------  

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

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

Senha Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

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

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

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

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

ENTIDADE: RICARDO MANUEL SOUSA AZEVEDO -----------------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos e 

águas residuais debitados na fatura n.º 001/118505/2019 no valor de 612,75€, referente 

ao consumidor n. º993978. --------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lot. da Canada, lote 14, Brescos. -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.50.800/55, documento interno nº 32644 de 

04/12/2019, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 43,69€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 156,01€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e 171,59 € 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Orçamentação e gestão das despesas com pessoal – 2020 -------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/150.20.202/2 – DGRH ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o montante máximo das verbas orçamentais previstas com despesas de 

pessoal para 2020, nos seguintes termos: ----------------------------------------------------------------  

a) Encargos relativos a remunerações - € 10 544 860,00 ----------------------------------------------  

b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal para 2020 para os 

quais se prevê recrutamento - € 172 300,00 -------------------------------------------------------------  
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c) Encargos com alterações de posicionamento remuneratório: --------------------------------------  

Alteração obrigatória de posicionamento remuneratório – € 10 000,00 -----------------------------  

Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária – € 70 000,00. ---------------  

Que a alteração da posição remuneratória por opção gestionária abranja todas as carreiras e 

categorias, tendo em conta que os objetivos estratégicos do Município abrangem todas as 

áreas de intervenção, logo todos os serviços e trabalhadores, que a sua prossecução implica o 

envolvimento e empenhamento de todos no sentido de melhorar a qualidade dos serviços, pelo 

que importa recompensar o esforço e o mérito demonstrado pelos trabalhadores, sendo as 

desagregações efetuadas e encargos máximos os seguintes: ------------------------------------------  

- Técnico Superior/Especialista de Informática – € 35 000,00 ----------------------------------------  

- Assistente Técnico/Técnico de Informática/Fiscal - € 27 500,00 -----------------------------------  

- Assistente Operacional/Fiscal de Obras - € 7 500,00. ------------------------------------------------  

A aplicação da regra especial de alteração do posicionamento remuneratório aos trabalhadores 

integrados na carreira de Técnico Superior, que aquando da transição para as novas carreiras, 

ocorrida por aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, que estabeleceu o Regime de 

Vinculação de Carreiras e Remunerações dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 

bem como da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1153-C/2008, de 31 de 

dezembro, eram Técnicos Superiores de 2.ª classe, posicionados no 1.º escalão, índice 400, 

ficaram em posição virtual entre a 2.ª e a 3.ª posição e atualmente, com as alterações 

obrigatórias do posicionamento remuneratório em 2018 ou 2019, tiveram um acréscimo 

remuneratório inferior ao verificado no acréscimo remuneratório dos Técnicos Superiores que 

ingressaram na autarquia posteriormente. ----------------------------------------------------------------  

Fundamentando-se a proposta na intenção de suprir injustiças possíveis de suprir, no sentido 

de premiar o mérito e acrescer valorização profissional e motivação dos trabalhadores. ---------  

d) Encargos relativos a prémios de desempenho – Não afetação de verba. -------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o 

orçamento dos órgãos ou serviços deve prever os seguintes encargos: ------------------------------  

a) Encargos relativos a remunerações; --------------------------------------------------------------------  

b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal aprovados e para 

os quais se preveja recrutamento; -------------------------------------------------------------------------  

c) Encargos com alterações do posicionamento remuneratório; --------------------------------------  

d) Encargos relativos a prémios de desempenho. -------------------------------------------------------  

Em conformidade com o disposto no n.º 2 do citado artigo 31.º da LTFP, conjugado com o 

disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, que se mantém 

em vigor por força do n.º 3 do artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, compete ao 

órgão executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos tipos de encargos, sem 

prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 157.º da LTFP, que se refere às alterações obrigatórias 

do posicionamento remuneratório. ------------------------------------------------------------------------  

Tal decisão deve ser tomada no prazo de 15 dias após o início da execução do orçamento. -----  

Tendo em conta o disposto no artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento de Estado para 2019) cuja vigência foi prorrogada por força do artigo 12.º-H da 

Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na 

redação atual, no orçamento do Município, para 2020, ficaram previstas verbas para novos 

recrutamentos e para alterações obrigatórias e facultativas de posicionamento remuneratório, 

além das verbas previstas para encargos com remunerações. Não ficou prevista verba para 

prémios de desempenho. ------------------------------------------------------------------------------------  

Em conformidade com o disposto no artigo 158.º da LTFP (alteração do posicionamento 

remuneratório por opção gestionária) conjugado com o disposto no artigo 7.º da Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro, de acordo com as verbas orçamentais previstas, o órgão 
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executivo estabelece as verbas destinadas a suportar os encargos decorrentes de alterações do 

posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores do órgão ou serviço. A 

deliberação fixa, fundamentadamente, o montante máximo dos encargos, com as 

desagregações necessárias, bem como o universo das carreiras e categorias onde as alterações 

do posicionamento remuneratório na categoria podem ter lugar. -------------------------------------  

Nos termos previstos no artigo 156.º da LTFP os trabalhadores com vínculo de emprego 

público podem ver alterado o seu posicionamento remuneratório na categoria para a posição 

remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontram.--------------------------------  

São elegíveis para beneficiar de alteração do posicionamento remuneratório os trabalhadores 

que tenham obtido nas últimas avaliações do seu desempenho referido às funções exercidas 

durante o posicionamento remuneratório em que se encontram: -------------------------------------  

a) Uma menção máxima; -----------------------------------------------------------------------------------  

b) Duas menções consecutivas imediatamente inferiores às máximas; ------------------------------  

c) Três menções consecutivas imediatamente inferiores às referidas na alínea anterior, desde 

que consubstanciem desempenho positivo. --------------------------------------------------------------  

Os trabalhadores são ordenados dentro de cada universo, por ordem decrescente da 

classificação quantitativa obtida na última avaliação do seu desempenho. -------------------------  

Em face da ordenação referida e até ao limite do montante máximo de encargos fixado para 

cada universo, é alterado o posicionamento remuneratório do trabalhador, salvo se o montante 

máximo fixado para o universo em causa se tenha esgotado no quadro da execução 

orçamental em curso com a alteração relativa a trabalhador ordenado superiormente. -----------  

Caso seja necessário proceder a desempate entre trabalhadores que tenham a mesma 

classificação final na avaliação de desempenho, remete-se para os critérios de desempate 

previstos no artigo 19.º do normativo interno de aplicação do SIADAP no Município. ----------  

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 157.º da LTFP o dirigente máximo do órgão ou 

serviço pode, ouvido o Conselho Coordenador da Avaliação, alterar o posicionamento 

remuneratório de trabalhador para a posição imediatamente seguinte àquela em que ele se 

encontra, mesmo que não se encontrem reunidos os requisitos previstos no citado n.º 2 do 

artigo 156.º, desde que o trabalhador tenha obtido a menção máxima ou imediatamente 

inferior à máxima e se inclua nos universos definidos para a alteração do posicionamento 

remuneratório nos termos e limites referidos, sendo que este artigo deve também ser 

conjugado com o artigo 8.º da Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. ----------------------------------  

A aplicação desta regra especial só ocorre se as verbas afetas à alteração do posicionamento 

remuneratório no universo em que se integre o trabalhador não se tiverem esgotado com a 

alteração do posicionamento remuneratório dos trabalhadores que integram o mesmo universo 

e preencham os requisitos exigidos pelo citado número 2 do artigo 156.º da LTFP. --------------  

As alterações do posicionamento remuneratório que se verificarem nos termos expostos 

reportar-se-ão a 1 de janeiro de 2020. --------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com os artigos 31º, 156º, 157º e 158º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, artigos 5.º, 7.º e 8.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. ------------------------------------------------------------  

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

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

Senha Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

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

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

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

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

ENTIDADE: CHESANDRÉ – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

ECONÓMICA, C.R.L. ------------------------------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Pedido de isenção de pagamento de taxas administrativas de urbanismo -----  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Courela do Baleizão, lotes P1, P2 e P3 em Vila 

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

REFERÊNCIA: Processos nrs. 01/2019/119, 01/2019/120 e 01/2019/121, datados de 

09/10/2019 da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística em nome de Chesandré – 

Cooperativa de Habitação e Construção Económica, C.R.L. ------------------------------------------  

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

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

total de 3.936,41 €, referentes à emissão de alvará de licença de construção. ---------------------  

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

de 17.12.2009) estatui na alínea c), nº2 do artigo 8.º, o qual prevê a isenção do pagamento de 

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

50% do empreendimento seja destinado ao regime de habitação de custo controlados. ----------  

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

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

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

ENTIDADE: GEORGIANA EVELYNE LEDERY LOBATO DE FARIA FRANCO -----  

ASSUNTO: Aprovar a implantação de dependência agrícola. -----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Courela do Escorregadoiro – S. Francisco da Serra. ---------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 06/2019/146 datado de 05/11/2019, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Georgiana Evelyne Ledery Lobato de Faria 

Franco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação da dependência agrícola, nos termos do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado “ Courela 

do Escorregadoiro”, inscrito na matriz rústica sob o artigo 58 secção “F”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 435 de 03/01/1999 da Freguesia de S. 

Francisco da Serra. ------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

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

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, não se encontra abrangida por nenhuma 

condicionante (servidão administrativa ou restrição de utilidade pública), está localizada numa 

área classificada como de Médio risco de incêndio e tem um afastamento à estrema mais 

próxima de 22 m. --------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 10/12/2019. ------------------  
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6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: LUIS JACINTO & PEDRO MELO LD.ª -------------------------------------------  

ASSUNTO: Decisão final de caducidade da Operação de Loteamento n.º 02/2008/3 sita 

em Deixa-o-Resto – Santo André. -----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Deixa-o-Resto – Santo André. ----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2008/3 de 21/01/2008 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

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

PROPOSTA: Declarar a decisão final de caducidade da operação de loteamento n.º 

02/2008/3, referente à constituição de 5 lotes para moradias unifamiliares em Deixa-o-Resto – 

Santo André, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3918/20051031, 

da freguesia de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Foi aprovada por deliberação de câmara de 21/11/2019 a proposta de 

caducidade da presente operação de loteamento. -------------------------------------------------------  

2- Nos termos do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo foi concedido o 

prazo de 10 dias para o titular do processo manifestar por escrito o que se lhe oferecesse sobre 

o assunto. O interessado não apresentou qualquer justificação ou argumentação que obstasse à 

decisão final de caducidade. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: COFINASCE – SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS URBANOS 

LD.ª. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Bancária n.º 125-02-1133578 emitida pelo Banco Comercial Português S.A. -----------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal Pinheiro Manso – Vila Nova de Santo André – 

Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 24/2006/1 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística e requerimento n.º E 23040 de 28/08/2019. -----------------------------------------------  

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

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

garantia bancária n.º 125-02-1133578 emitida pelo Banco Comercial Português S.A., no valor 

ainda cativo de 27.100,00€ (vinte e sete mil e cem euros). --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas 

correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária n.º 125-02- 1133578 

emitida pelo Banco Comercial Português S.A., com o valor inicial de 271.000,00€ (duzentos e 

setenta e um mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------  

Por deliberação de câmara de 26/08/2010 foi aprovada a receção provisória das obras de 

urbanização, ficando cativo o valor de 27.100,00€ (vinte e sete mil e cem 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 respetivos 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. 
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Conta do processo certificado de entidade gestora da rede de Eletricidade (Carta 

143/14/DRCS de 20/5/2014 da EDP Distribuição), informando que procederam à receção 

definitiva da referida infraestrutura. ----------------------------------------------------------------------  

Consta do processo relatório de vistoria S41316000499 de 25/11/2016, emitido pelas Águas 

de Santo André, 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 da vistoria de 

aprovação ficam as redes à responsabilidade das Águas de Santo André, pelo que não 

procedem à emissão de novos certificados de redes após essa data. ---------------------------------  

Consta do processo relatório de verificação de instalações de armazenagem de GPL nº 

PG.2019.001 de 12/7/2019, emitido por Setinsp, certificando que a rede não apresenta 

qualquer inconformidade. ----------------------------------------------------------------------------------  

Consta do processo carta nº 321/109420/06/NPA de 16/10/2017, emitida pela 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 125-02-1133578, emitida pelo Banco Comercial Português S.A. no 

valor ainda cativo de 27.100,00 € (vinte e sete mil e cem euros), em conformidade com o n.º 5 

do art.º 54.º e artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua redação atual. 

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

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

Senha Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

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

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

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

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

ENTIDADE: MARCO FIGUEIRA, UNIPESSOAL LD.ª. ----------------------------------------  

ASSUNTO: Receção provisória das obras de urbanização e redução da Garantia 

Bancária n.º 720 066 898 92 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa 

Azul, CRL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte do Guadiana – Aldeia de Santo André – Santo André. ---------------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 02/2016/8 e requerimento n.º E 13607 de 

04/06/2018 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a receção provisória das obras de urbanização e redução da Garantia 

Bancária n.º 720 066 898 92 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, 

CRL, no valor de 58.610,00 € (cinquenta e oito mil, seiscentos e dez euros) referente à 

execução das infraestruturas do loteamento sito em Monte do Guadiana – Aldeia de Santo 

André – Santo André, ficando cativo 10% do valor total da obra, o qual corresponde o valor 

de 5.861,00€ (cinco mil, oitocentos e sessenta e um euros). ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das obras de urbanização foi 

prestada a garantia bancária n.º 720 066 898 92 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

da Costa Azul, CRL com o valor de 58.610,00 € (cinquenta e oito mil, seiscentos e dez euros). 

Na sequência do pedido de receção provisória, houve deslocação da equipa técnica ao local a 

fim de examinar as obras de urbanização executadas, em presença dos respetivos projectos 

aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e documentos técnicos, considerando 

estarem reunidas as condições para a receção provisória das obras de urbanização e redução 

da garantia bancária. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Consta do processo certificado de entidade gestora da rede de Eletricidade (Carta 

400/18/DDRCS de 21/12/2018 da EDP Distribuição), informando que procederam à receção 

provisória da referida infraestrutura. ----------------------------------------------------------------------  

Consta do processo Certificado de Inspeção n.º SET18/RR/17 emitido pela empresa Setinsp a 

18/4/2018 onde é referido que “Certifica que a Rede e Ramal de Distribuição de Gás, cumpre 

as normas técnicas e regulamentos aplicáveis e que foi sujeita aos ensaios e verificações 

regulamentares, não apresentando qualquer inconformidade”. --------------------------------------  

Consta do processo Termo de Responsabilidade n.º 45/2018 emitido pelo Técnico José 

Oliveira a 16/8/2019, onde se declara que “Nos termos do artigo 43º, nº 1, d), do Decreto-Lei 

nº 123/2009, de 21 de maio, declara-se que as infraestruturas de telecomunicações do 

loteamento, urbanização ou conjunto de edifícios identificado foram executadas em 

conformidade com o projeto e com as prescrições e especificações técnicas aplicáveis, tendo 

sido efetuados os ensaios de funcionalidade exigidos”. -----------------------------------------------  

Assim, e em conformidade com o n.º 5 do artigo 54.º e artigo 87.º do Decreto Lei 555/99, de 

16 de dezembro, na sua atual redação, estão reunidas as condições para a receção provisória 

das obras de urbanização e redução da garantia bancária n.º 720 066 898 92 emitida pela 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL , ficando cativo 10% do valor total da 

mesma, a que corresponde o valor de 5.861,00€ (cinco mil, oitocentos e sessenta e um euros), 

valor que será libertado aquando da receção definitiva. -----------------------------------------------  

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

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

Senha Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

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

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fração “F” do prédio urbano situado na Av. ª D. Nuno Álvares Pereira, 

n.º 45, em Santiago do Cacém, da União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 158 de 03/01/2020 - Processo 2020/300.10.009/3 

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

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana de Santiago do 

Cacém – Fração “F” do prédio urbano situado na Av. ª D. Nuno Álvares Pereira, n.º 45, em 

Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 3532 e descrito na Conservatória de 

Registo Predial sob o n.º 1619/19950112, da União das Freguesias de Santiago do Cacém, 

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redação em vigor), 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 da Reunião 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. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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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 

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

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

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

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

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

ENTIDADE: BERNARDO SEGURA DE FARIA DA SILVEIRA GODINHO --------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de Construção de uma Dependência Agrícola. -------  

LOCALIZAÇÃO: Courela da Ventosa- União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 06/2019/22 de 12/02/2019, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Bernardo Segura de Faria da Silveira Godinho. -----------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de Construção de uma dependência agrícola nos termos 

doSistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado 

“Courelada Ventosa”, inscrito na matriz rústica sob o artigo 198, secção “A”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 227, na Freguesia de União das freguesias de 

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

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

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

4. A pretensão objeto do presente processo de informação Prévia dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, não se encontra abrangida por nenhuma 

condicionante (servidão administrativa ou restrição de utilidade pública), está localizada em 

área classificada como Baixa perigosidade de risco de incêndio florestal, e a edificação de uso 

agrícola garante um afastamento à estrema mais próxima superior a 15m. -------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 10/12/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: SÉRGIO ALEXANDRE CANÁRIO PARREIRA --------------------------------  

ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2019/8 em nome de Sérgio Alexandre 

Canário Parreira – Loteamento Bairro Oriental Lote 1 – Ermidas Sado. ---------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Bairro Oriental Lote 1 – Ermidas Sado. --------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2019/8 de 24/10/2019 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
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Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2019/8, para o lote 1 do Loteamento 

Bairro Oriental – Ermidas Sado, prédio descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1424/20090306, da respetiva freguesia, conforme memória descritiva e planta síntese, 

documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número cinco, ficando 

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

Senhor Secretário da Reunião. -----------------------------------------------------------------------------  

A alteração consiste no aumento da área máxima de implantação de 130,00m2 para 170,00m2 

apenas no Lote 1, mantendo-se a hipótese de permuta de áreas entre o 1.º piso e o 2º piso, 

respeitando os 170,00 m2 de área total de construção para habitação, assim como os 27,00m2 

de anexos já licenciados. Não há aumento de área de construção. -----------------------------------  

Há lugar ao pagamento de taxas urbanísticas no valor de 63,36€.------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 

termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 (RJUE), na sua actual 

redação, e n.º 2 do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 

(RMEU), não tendo sido apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues 

reclamações, sugestões ou observações. ------------------------------------------------------------------  

2- Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, na sua atual redação, cabe à 

Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------  

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

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

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

ENTIDADE: PERFECT RIDERS, LDA --------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de Construção de um Turismo em Espaço Rural, na 

Modalidade de Hotel Rural  -----------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Contenda - São Francisco da Serra -----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 06/2019/24 de 18/02/2016, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística, em nome de Perfect Riders, Lda. ---------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de construção de um Turismo em Espaço Rural na 

modalidade de Hotel Rural nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado “Contenda”, inscrito na matriz rústica sob o artigo 

28, secção “E”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 823, da Freguesia 

de São Francisco da Serra. ---------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  
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4. A pretensão objeto do presente processo de informação prévia dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, não se encontra abrangida por nenhuma 

condicionante (servidão administrativa ou restrição de utilidade pública). Está localizada 

numa área classificada como de Médio risco de incêndio, as edificações mais próximas das 

extremas do prédio têm um afastamento aos limites de cerca de 15m e têm um afastamento de 

cerca de 17 m à floresta. ------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 10/12/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Consulta pública do Plano Municipal de Emergência e Protecão Civil do 

Município de Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número quatro de dois mil e vinte do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Submeter a consulta pública o Plano Municipal de Emergência e Proteção 

Civil do Município de Santiago do Cacém, documento que é dado como reproduzido na 

presente Ata com o número seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, através de Edital para 

publicação no Diário da Republica e colocação nos locais de estilo do Município. ---------------  

FUNDAMENTOS: UM. Submeter a consulta pública o Plano Municipal de Emergência e 

Proteção Civil do Município de Santiago do Cacém, conforme o disposto no º8 do artigo 7º da 

Diretiva anexa á Resolução nº30/2015 de 7 de maio da Comissão Nacional de Proteção Civil; 

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número um, de dois mil e vinte do Serviço Municipal de Protecção 

Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.065,46 € (quatro mil e 

sessenta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André do primeiro trimestre de 

2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de Viaturas --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois de dois mil e vinte do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.422,70 € (quatro mil 

quatrocentos e vinte e dois euros e setenta cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas 

da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém primeiro trimestre de 

2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

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

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número cinco, de dois mil e vinte do Serviço Municipal de 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.182,37 € (quatro mil, 

cento e oitenta e dois euros e trinta e sete cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo. ------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS: Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Oferta de peças etnográficas -------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.004/45 -----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer a Maria Antónia Lopes Parreira e Zélia Juliana Soares a 

oferta ao Museu Municipal de uma máquina de costura e uma máquina de dactilografar do 

início do século XX e uma cadeira da primeira metade do século XX. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: Em conformidade com o nº 4 da informação, com o disposto da alínea j) 

do nº1 do artigo 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013, 

de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MOTOR SPORT DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ --  

ASSUNTO: Campeonato Nacional de Enduro 2020------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: 2019/850.10.600/110 do Serviço Municipal de Desporto. -----------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 7.200,00 € (Sete mil e duzentos  

euros) para a Associação Motor Sport de Vila Nova de Santo André como apoio na 

organização do Campeonato Nacional de Enduro 2020. -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 

desportiva junto da população. ----------------------------------------------------------------------------  

Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que o País gastava milhões de 

euros na prevenção do ambiente e depois eram patrocinadas modalidades altamente 

poluidoras, considerando que era um erro que devia ser corrigido.  ---------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que respeitava a opinião do Senhor Vereador Óscar 

Ramos, mas que neste caso tratava-se de um evento que movimentava milhares de pessoas e 

trazia desenvolvimento aos municípios. ------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: KÉNIA PORTES DE OLIVEIRA ----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão da Posição Contratual – Bar da Biblioteca Municipal “Manuel 

do Tojal”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2008/300.50.201/1, de 6 de novembro de 2008 da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a senhora Kénia Portes de Oliveira, atual arrendatária do espaço, a 

transmitir a sua posição no contrato celebrado com o Município de Santiago do Cacém em 29 

de dezembro de 2008, relativo à Exploração do Bar da Biblioteca Municipal “Manuel do 

Tojal”, em Vila Nova de Santo André, para a Senhora Eurídice Isabel Viveiros Lima da Costa. 

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33º do 

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

Dois – De acordo com o solicitado pela Senhora Kénia Portes de Oliveira. ------------------------  

Três – De acordo com o previsto no artigo nono do contrato celebrado em 29/12/2008. --------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

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

ASSUNTO: Bailes/Matinés - Licenciamentos de Recinto de Diversão Provisória e 

Especial de Ruído ------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória nº 

2020/450.10.221/03 e 04 e Especial de Ruido nº 2020/450.10.215/03 e 04 de 07/01/2020 da 

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

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

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

5 Bailes/Matinés nos dias 18 e 25 de janeiro e 08, 15 e 22 de fevereiro de 2020 no Salão de 

Festas da Associação de Bombeiros do Cercal entre as 15h e as 21h. -------------------------------  

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

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002 de 16/12 e o 
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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 DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 

SONEGA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Bailes/Matinés - Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e 

Licenciamento Especial de Ruído -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória 

nº2020/450.10.221/01 e 02 e de Licenciamento Especial de Ruido nº2020/450.10.215/01 e 02 

de 07/01/2020 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ------------------------------------------------------  

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

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

2 Bailes/Matinés a realizar nos dias 21/01 e 18/02 de 2020 no Salão da Associação de 

Moradores da Sonega no Cercal. --------------------------------------------------------------------------  

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

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002 de 16/12 e o 

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

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

IMPRENSA - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em Minuta, cada uma das deliberações constantes 

desta Ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e treze, 

de doze de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

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

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

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

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

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

_______________________________________________ 

 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


