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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TREZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZANOVE -----------------------------------------  

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

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezanove, na Sala de reuniões da Sede da 

Freguesia de Ermidas Sado, 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 vinte e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Dezanove. ----------  

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

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

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

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e 

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

Dois – Submeter a Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Dezanove à 

Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 

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

Fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de competências para as Autarquias Locais – Diplomas 

Sectoriais -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/150.10.100/1, do Gabinete de Apoio à Presidência---------  

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

PROPOSTA: UM: Aprovar submeter a deliberação da Assembleia Municipal a rejeição, 

reafirmando a deliberação legalmente adotada em 13 de setembro de 2018, a assunção, em 

2019 e em 2020, das competências transferidas por via dos decretos-lei sectoriais, a saber: 

a) Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da 

saúde; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio do transporte turístico de passageiros e 

do serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores; ----------  

c) Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio das áreas portuário-marítimas e áreas 

urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à actividade portuária. ------------  

DOIS: Comunicar à Direção Geral das Autarquias Locais a presente deliberação. ---------------  

TRÊS: Reclamar: -------------------------------------------------------------------------------------------  

- da Assembleia da República que delibere no processo de apreciação parlamentar já requerido 

a cessação de vigência destes diplomas;------------------------------------------------------------------  

- o inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das 

regiões administrativas; -------------------------------------------------------------------------------------  

- a reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; --------------------------  

- o encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as 

atribuições do poder local e as competências dos seus órgãos; ---------------------------------------  

- a identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao 

nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a 

sua universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto 

para a desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o actual processo 

institucionaliza. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A Lei da transferência de competências para as 

autarquias (Lei n.º 50/2018, de 18 de agosto) e a de alteração à Lei do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 51/2018, de 18 de agosto), 

aprovadas no final da sessão legislativa, confirmam a consagração do subfinanciamento do 

poder local e a transferência de encargos em áreas e domínios vários, colocando novos e 
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sérios problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das 

populações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados à legislação 

agora em vigor que, no ato de promulgação, o Presidente da República referenciou: -------------  

- a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de 

atribuições até este momento da Administração Central; ----------------------------------------------  

- o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do 

Estado;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; --------------  

- a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor das 

finanças públicas; --------------------------------------------------------------------------------------------  

- o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu papel, 

sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. Por si só, o 

público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas opções 

adotadas na Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para as 

autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à de 

extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da 

Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do Poder Local. ------------------------------  

QUATRO: O carácter atrabiliário que rodeou o processo que conduziu à Lei n.º 50/2018, a 

começar nas incongruências do texto da Lei, teve expressão no próprio debate e aprovação do 

Orçamento do Estado para 2019 no qual foram rejeitadas propostas essenciais à concretização 

da transferência de competências. -------------------------------------------------------------------------  

CINCO: Não deixa de ser significativo que o artigo da proposta de Lei sobre o Fundo 

Financeiro de Descentralização que remetia (abusiva e ilegalmente, sublinhe-se) para 

diplomas do Governo a afetação dos meios financeiros tenha sido eliminado. A eliminação 

deste artigo, traduzindo de forma clara a rejeição da Assembleia da República à pretensão do 

Governo de decidir dos montantes a transferir para o exercício das competências, só pode ser 

lido como um impedimento de facto à sua concretização em 2019. Para lá das razões mais 

substanciais quanto ao conteúdo e natureza do processo, este facto só por si justifica que o 

município rejeite responsabilidades relativamente às quais não há qualquer garantia legal de 

virem acompanhadas de meios financeiros. -------------------------------------------------------------  

SEIS: A Lei n.º 50/2018, prevê que os termos concretos da transferência em cada área 

resultarão de Decreto-Lei a aprovar pelo Conselho de Ministros. ------------------------------------  

SETE: Porém, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma gradual e confere às 

autarquias a faculdade de optarem por adiar o exercício das novas competências por 

deliberação das suas assembleias, comunicando a sua opção à Direção Geral das Autarquias 

Locais nos seguintes termos: Até 15 de Setembro de 2018, as autarquias que não pretendam 

a transferência em 2019 e até 30 de Junho de 2019, as autarquias que não pretendam a 

transferência em 2020.A partir de 1 de Janeiro de 2021 a Lei considera transferidas todas as 

competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

OITO: Vários municípios deliberaram atempadamente nos termos previstos na Lei, aliás os 

únicos em vigor. As pressões então dirigidas sobre as autarquias, invocando interpretações 

abusivas da legislação ou dando como inútil as deliberações que a própria Lei estabelecia 

levou a que muitos municípios, mesmo os que afirmavam discordância com a transferência de 

competência se acomodaram à operação desencadeada pelo Ministério da Administração 

Interna, tivessem decidido não se pronunciar. -----------------------------------------------------------  

NOVE: A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas 

e organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as 

suas implicações (só descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) deviam 
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ter conduzido a que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia quer da 

população, se rejeitasse a assunção a partir de 1 de Janeiro de 2019, das novas competências. 

DEZ: Foi isto que o Município de Santiago do Cacém, responsavelmente fez. A justeza da 

decisão é aliás confirmada pelos desenvolvimentos do processo designadamente com a 

publicação dos diplomas sectoriais. -----------------------------------------------------------------------  

ONZE: Na verdade estes diplomas subvertem prazos legais, confundem datas de entrada em 

vigor (em que são omissos) com produção de efeitos. -------------------------------------------------  

DOZE: Entretanto a própria natureza dos diplomas sectoriais e a sua redação recomendam 

que, sem prejuízo da deliberação adotada em Setembro passado, se confirme de novo – agora 

já não apenas referente à recusa de assunção das competências em 2019, mas também para 

2020 – a clara posição deste município face a este processo. -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: De acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 28.º do 

Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro; ---------------------------------------------------------------  

DOIS: De acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de 

abril; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: De acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de 

maio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE FINS ESPECÍFICOS DO 

PORTUGAL ROMANO ----------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Processo de Constituição da Associação de Municípios do Portugal Romano 

LOCALIZAÇÃO: Condeixa-a-Nova -------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/150.10.702/45 ----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM: Submeter a deliberação da Câmara Municipal a revogação da deliberação 

tomada em 29.11.2018, onde foi aprovada a nova redação dos artigos 1.º n.º 1 e 36.º da 

Proposta de Estatutos da Associação de Municípios do Portugal Romano, definidos no 

Acordo Constitutivo; ----------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Submeter a deliberação da Câmara Municipal o reconhecimento de que todo o 

conteúdo dos Estatutos da Associação de Municípios do Portugal Romano versa sobre 

entidades públicas; ------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Submeter a deliberação da Câmara Municipal que a deliberação por si tomada na 

reunião de 06.09.2018 se mantém, tendo-se verificado unicamente um erro de redação no 

referido artigo 1.º, n.º 1, pelo que, onde se lê “privado” deve ler-se “público”, mantendo-se 

tudo o resto; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO: Solicitar à Assembleia Municipal a revogação da sua deliberação de 07-12-2018, 

sobre a alteração aos Estatutos da Associação, e a aprovação das correcções aos Estatutos, 

mencionados nos pontos dois e três, aprovados na sessão de 13-09-2018.--------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: Após esclarecimentos do processo de constituição da 

Associação de Municípios do Portugal Romano, verificou-se que existiu um lapso na redação 

dos Estatutos da Associação, o qual originou um equívoco nos pressupostos da respetiva lei 

habilitante que subjaz o seu enquadramento jurídico; --------------------------------------------------  

DOIS: Nesse sentido é, à presente data, entendimento pacífico e inequívoco que a Associação 

de Municípios do Portugal Romano constituí uma Associação Pública de Fins Específicos, 
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que visa a realização de interesses comuns aos Municípios que a integram, pelo que se rege 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro que, no seu anexo I, publicou nomeadamente o 

Regime Jurídico do Associativismo Autárquico e demais legislação aplicável às pessoas 

coletivas de direito público, encontrando-se, deste modo, fora da abrangência da Lei n.º 

52/2012 de 31 de Agosto, que publicou o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e 

das Participações Locais, não estando o processo sujeito ao visto do Tribunal de Contas. -------  

DE DIREITO: UM: A constituição de associações de autarquias locais de fins específicos 

compete aos órgãos executivos colegiais dos municípios, ficando a eficácia do acordo 

constitutivo, que define os seus estatutos, dependente da aprovação pelos respectivos órgãos 

deliberativos, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 108.º do Regime Jurídico do Associativismo 

Autárquico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: A modificação de estatutos obedece às mesmas regras da sua aprovação, conforme 

dispõe o n.º 3 do supra citado artigo. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO MOTARD RODAR LENTO -----------------------------------------------  

ASSUNTO: Encontro Motard com Concertos – Licenciamento e Isenção de Taxas de 

Licenciamento de Recinto de Diversão e de Licenciamento Especial de Ruído ---------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2019/450.10.221/45 

e Licenciamento Especial de Ruído-2019/450.10.215/53 de 15/05/2019. Informação nº 

13542/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/21/05/2019. ----------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu Despacho de 05 de junho de 2019, referente ao Licenciamento 

de Recinto de Diversão Provisória e Licença Especial de Ruído para a realização de Encontro 

Motard com Concertos, bem como apoiar a realização do mesmo, promovido pelo Grupo 

Motard Rodar Lento na sede da Escola Primária das Catifarras e Zona Envolvente, no Cercal 

do Alentejo de 07 a 09 de junho de 2019, através da isenção do pagamento de taxas relativas 

ao Licenciamento das taxas de ruído no valor de 42.60€ e das taxas de Diversão Provisória no 

valor de 38.65€. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- O Grupo Motard Rodar Lento tem vindo a desenvolver iniciativas em prol da comunidade e 

do seu bem estar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação da Alteração do Cronograma Financeiro – Rede de Drenagem 

de Águas Pluviais e Estação Elevatória de Águas Residuais no Loteamento da Agiltrata 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.001/30, de 10/12/2018, da Divisão de Projeto e 

Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a alteração do cronograma financeiro, referente à empreitada de 
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Rede de Drenagem de Águas Pluviais e Estação Elevatória de Águas Residuais no 

Loteamento da Agiltrata. -----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o referido no documento interno nº 14725, 

de31/05/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Art.º 361.º do Código de Contratos Públicos, na sua redação atual e respetiva 

legislação complementar. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ARTUR GOMES MOTA DE GÓIS --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 147 da Zona de Actividades 

Mistas de Santo André. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2003/300.50.200/4 da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a transmissão do Direito de Superfície do Lote nº 147 da Zona 

de Actividades Mistas de Santo André, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo nº 6608 

(A e B) e descrita na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel sob a 

ficha nº 2522/19940504 (A e B) da freguesia de Santo André, de Artur Gomes Mota de Gois 

para MAKKI’S, Sociedade Imobiliária Lda.. ------------------------------------------------------------  

DOIS – O valor do Direito de Superfície para o corrente ano é de 1.010,88€ (mil e dez euros e 

oitenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Autorizar a alteração de uso da fracção A de Comércio para Comércio e Serviços; 

QUATRO – Manter a Cláusula de Reversão a favor do Município, uma vez que a mesma é 

condição inerente à constituição do direito de superfície; ---------------------------------------------  

CINCO – Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

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

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

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

DOIS - Conforme previsto na Cláusula Quinta do Documento Complementar da Escritura. 

TRÊS - Conforme solicitado por requerimento de 20 de maio de 2019. ----------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ratificação da assinatura do Protocolo de Parceria para a execução do 

programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª Geração (CLDS-4G) -----  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/150.10.500/14, da DEASS – Divisão de Educação Ação 

Social e Saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente Margarida Santos -----------------------------------  

PROPOSTA: Ratificação do Ato de assinatura do Protocolo de Parceria para a execução do 

Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª Geração (CLDS-4G), 

assinado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, no dia 04 de junho de 2019. -----------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2019-06-13                                                                                                     Pág. 7 

FUNDAMENTOS: 1.O Protocolo de Parceria para a execução do programa CLDS-4G, foi 

assinado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, antes de ser submetido à aprovação da 

Câmara Municipal, atendendo ao prazo de submissão da candidatura no Portal do Balcão do 

Portugal 2020, sendo este o dia 07 de junho de 2019. --------------------------------------------------  

2. Em conformidade com o disposto no n.º3, do art.º35 do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada  -----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 01/DOGU/SAU de dois mil e dezanove da Secção de 

Administração Urbanística  --------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Sra. Vereadora 

da Gestão Urbanística de 08.05.2014  --------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: RUI MIGUEL GONÇALVES GAMITO E JOANA RIBEIRO VAZ. --------  

ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2019/04 em nome de Rui Miguel Gonçalves 

Gamito e Joana Ribeiro Vaz – Loteamento da Courela da Guarita do Cabeço lote 12 – 

Aldeia de Santo André – Santo André. ----------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Courela da Guarita do Cabeço lote 12 – Aldeia de Santo André – Santo 

André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2019/04 de 25/03/2019 da Divisão do Ordenamento e 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2019/04, para o lote 12 do 

Loteamento da Courela da Guarita do Cabeço – Aldeia de Santo André – Santo André, prédio 

descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 4061/20080702, da respetiva freguesia. 

A operação consiste na alteração do regulamento do loteamento para o lote 12, no que se 

refere aos artigos 9.º,14.º,15.º,16.º e 17.º, conforme memória descritiva e planta síntese em 

anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Há lugar ao pagamento de taxas administrativas no valor de 66,36€. -------------------------------  

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, na sua atual redação, e n.º 

2 do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, 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 maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora 

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

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: PEDRO MANUEL DOS REIS MARTINS -----------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Compropriedade ----------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Pedras Brancas do Norte, Abela. --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/192, datado de 10/05/2019, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística em nome de Pedro Manuel dos Reis Martins. ----------------  

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

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

Pedro Manuel de Sousa e Julie Patrícia M Cambier, para o prédio denominado “Pedras 

Brancas do Norte”, sito em Abela, freguesia de Abela, inscrito na matriz sob o artigo rústico 1 

da secção F, descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 703/20080208, com o tipo 

de cultura de montado de sobro. 2. Emitir Certidão de acordo com a deliberação proferida. ----  

FUNDAMENTOS: 1. Através do requerimento n.º 12470 de 10.05.2019, é solicitada a 

emissão de uma certidão de Compropriedade (vulgo Lei das AUGI´s), sobre o prédio rústico 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 703/20080208, denominado “Pedras 

Brancas do Norte”, sito em Abela, da freguesia de Abela. --------------------------------------------  

2. O pedido é efectuado nos termos do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Desde já se informa que o prédio, de acordo com a Certidão da Conservatória, possui a área 

de 106.250 m². -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

emitir parecer desfavorável à emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o 

acto ou negócio a realizar visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal 

vigente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. O prédio, segundos os elementos constantes no processo, pertence actualmente a um titular, 

sendo a pretensão efectuar a venda a dois compradores. -----------------------------------------------  

6. Posto isto, e com o prejuízo não haver o aumento do número de compartes, não se afigura 

que este negócio vise a constituição de qualquer fraccionamento físico do prédio. ---------------  

7. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 64/2003, pelo que se propõe a emissão 

da certidão, nos termos solicitados, após deliberação de Câmara. ------------------------------------  

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

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

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

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 autónoma “M”, correspondente a estacionamento coberto, do 

prédio urbano situado no Bairro do Pica Pau, Banda 2, Edifício 1 em Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 15344 de 05/06/2019 - Processo 

2019/300.10.009/55 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 do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Fração autónoma “M”, correspondente a estacionamento 

coberto, do prédio urbano situado no Bairro do Pica Pau, Banda 2, Edifício 1, em Vila Nova 

de Santo André, descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 1608/19920220, da 

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

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 redacção em vigor), 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 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. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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: 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 autónoma “Q”, correspondente ao 1.º andar, número 8 - 

arrecadação, do prédio urbano situado no Bairro do Pôr do Sol, Bloco 3-D, em Vila Nova de 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 15134 de 04/06/2019 - Processo 

2019/300.10.009/54 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 do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Fração autónoma “Q”, correspondente ao 1.º andar, número 8 

- arrecadação, do prédio urbano situado no Bairro do Pôr do Sol, Bloco 3-D, em Vila Nova de 

Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 3153 e descrito na Conservatória de Registo 

Predial sob o n.º 1699/19921001, da freguesia de Santo André. --------------------------------------  

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 redacção 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. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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: 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 onze, de dois mil e dezanove do Serviço Municipal de 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.214,61 € (três mil 

duzentos e catorze euros e sessenta e um cêntimo ) referente ao custo de seguros de viaturas 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André. --------------------------  

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 

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número doze, de dois mil e dezanove do Serviço Municipal de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.721,84 € (três mil 

setecentos e vinte e um euros e oitenta e quatro 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: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de 

Assistente Operacional (Espaços Verdes), em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado. --------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2019/250.10.101/8. ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento de Assistente Operacional (Espaços Verdes), em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, a que possam concorrer os trabalhadores com 

e sem vínculo de emprego público. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos 

do n.º 3 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho. Em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por 

esses trabalhadores pode proceder-se ao recrutamento de trabalhadores com vínculo de 

emprego público nos termos do n.º 4 do mesmo preceito legal. --------------------------------------  

Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento. -------------------------------------  

Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 

tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais (EGRAS) 

ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada 

pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias 

locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
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Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 

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

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

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

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

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2019/2020: Aprovação -------  

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

REFERÊNCIA: 2019/150.20.101/13, de 19/05/2019, da Divisão de Educação, Ação Social e 

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

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

PROPOSTA: Um: Aprovar o Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2019/2020 em 

anexo;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois: Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar os vinte 

circuitos especiais de transporte escolar para o Ano Letivo 2019/2020 previstos. -----------------  

FUNDAMENTOS: Um: alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; artigos 10º e 15º do 

Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro e Portaria nº 766/84, de 27 de setembro. ---------------  

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

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

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

ENTIDADE: SOCIEDADE DA JUVENTUDE CERCALENSE --------------------------------  

ASSUNTO: Acordo para a execução do relvado sintético do campo de futebol da Boa 

Vontade -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.50.201/258 de 30/01/2019. --------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a proposta de acordo para a execução do relvado sintético do campo 

de futebol da Boa Vontade ---------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Considerando a importância de proporcionar condições para o 

desenvolvimento da prática de atividade física e desportiva; -----------------------------------------  

Considerando a importância da melhoria das infra-estruturas de prática de atividade física e 

desportiva no Município, num processo que possibilita orientar a sua gestão para um serviço 

efetivo à comunidade, justifica-se a elaboração do acordo acima referido, tendo também como 

princípio, um apoio à entidade na melhoria das condições para o desenvolvimento das suas 

atividades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ao abrigo da alínea u) do artº33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei 

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

DELIBERAÇÃO: Retirar a proposta para reapreciação. ----------------------------------------  

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

ENTIDADE: AGRUPAMENTO ESCOLAS SANTIAGO DO CACÉM ----------------------  

ASSUNTO: Festa de Fim de Ano – Licenciamento e Isenção de Taxas de Licenciamento 

de Recinto de Diversão e de Licenciamento Especial de Ruído ----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Recinto Exterior do Jardim de Infância-Frei André da Veiga ----------------  
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REFERÊNCIA: 2019/450.10.221/49 - 2019/450.10.215/61 de 04/06/2019 – da 

DAGF/SAG/TAXAS E LICENÇAS ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar os Licenciamentos para a realização de Festa de Fim de Ano no dia 

13/06/2019 solicitados pelo requerente, bem como apoiar a realização dos mesmos, através da 

isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória 

e Licenças Especiais de Ruído no valor de 28.31€ -----------------------------------------------------  

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 na redacção 

dada pelo Decreto-Lei nº 268/2009, de 29/09 e Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do 

artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo decreto-lei nº9/2007, de 178/01 e 

respectivas alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA 

ESCOLA DE SANTA CRUZ ----------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Festa de Final de Ano Letivo – Licenciamento e Isenção de Taxas de 

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

LOCALIZAÇÃO: Largo da Igreja – Santa Cruz ------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2019/450.10.215/60 de 03/06/2019 - da DAGF/SAG/TAXAS E 

LICENÇAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento para a realização da Festa de Final de Ano Letivo no 

dia 21/06/2019 solicitados pelo requerente, bem como apoiar a realização do mesmo, através 

da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de Licença Especial de Ruído 

no valor de 14.25€ -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ruído ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo decreto-lei 

nº9/2007, de 178/01 e respectivas alterações. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E.B.EJI 

DE ALDEIA DO CHÃOS --------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Festa de Fim de Ano – Licenciamento e Isenção de Taxas de Licenciamento 

de Recinto de Diversão e de Licenciamento Especial de Ruído ----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Escola de Aldeia dos Chãos -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2019/450.10.221/51 - 2019/450.10.215/63 de 05/06/2019 – da 

DAGF/SAG/TAXAS E LICENÇAS ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar os Licenciamentos para a realização de Festa de Fim de Ano no dia 

14/06/2019 solicitados pelo requerente, bem como apoiar a realização dos mesmos, através da 

isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória 

e Licenças Especiais de Ruído no valor de 28.31€ -----------------------------------------------------  

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 na redacção 

dada pelo Decreto-Lei nº 268/2009, de 29/09 e Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do 

artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 178/01 e 

respectivas alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCAL DO ALENTEJO ----------  

ASSUNTO: Arraial de São João – Licenciamento e Isenção de Taxas de Licenciamento 

de Recinto de Diversão e de Licenciamento Especial de Ruído ----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Recinto Exterior de Sede do Agrupamento de Escolas do Cercal -----------  

REFERÊNCIA: 2019/450.10.221/50 - 2019/450.10.215/62 de 05/06/2019 – da 

DAGF/SAG/TAXAS E LICENÇAS ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar os Licenciamentos para a realização de Festa de Fim de Ano no dia 

21/06/2019 solicitados pelo requerente, bem como apoiar a realização dos mesmos, através da 

isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória 

e Licenças Especiais de Ruído no valor de 28.31€ -----------------------------------------------------  

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 na redacção 

dada pelo Decreto-Lei nº 268/2009, de 29/09 e Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do 

artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 178/01 e 

respectivas alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Licenciamento Especiais de Ruído -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de 2019/450.10.215/58 de 31/05/2019 da 

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

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de “Festas de São João – 

Baile” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

nos dias 21,22e22 de junho de 2019 na Praça D. Manuel I em Alvalade Sado solicitados pela 

Casa do Povo de Alvalade entre as 21h e as 04h. -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 

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

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído-------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2019/450.10.215/59 de 03/06/2019 da 

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

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento solicitado pela Associação para a realização de 

“Festas Tradicionais Baile/Mastro” nos dias 22e23 de junho de 2019, no Largo da Liberdade 

na Sonega entre as 15h e as 04.30h. -----------------------------------------------------------------------  

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: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA ------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 2019/850.10.600/41 de 28/02/2019 da Divisão de Cultura 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a 

Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria para apoio ao pagamento de cachet de artistas que 

participaram na Festa de Verão em 2018 e irão participar em 2019. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – Esta festa tem como objectivos a angariação de fundos para o Jornal 

O Leme e para as obras sociais da paróquia. -------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente Minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

em voz alta e imediatamente a seguir aprovada, por unanimidade, nos termos e para os efeitos 

do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 

Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------------  

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

reunião pelas onze horas e cinco minutos.----------------------------------------- ----------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


