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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E DEZANOVE --------------------------------------  

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

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezanove, na Sala de Sessões da Sede do 

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

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

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

Carrajola Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------     

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Jaime António Pires de Cáceres. --------------------  

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

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.----- 

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador Jaime 

António Pires de Cáceres, por motivo de férias. --------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – PCP ----------------------------------  

ASSUNTO: Divulgação da iniciativa legislativa do PCP - PJL_1227_XIII PCP – CTT. ---  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.504/62 – GAP --------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do correio electrónico remetido pelo PCP, sobre a 

iniciativa legislativa com o propósito da reversão da privatização dos CTT, apresentada na 

Assembleia da Republica. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CRÉDITO AGRÍCOLA COSTA AZUL --------------------------------------------  

ASSUNTO: Desempenho de excelência do Senhor Rui Gonçalves ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.504/60 – GAP --------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do email remetido pela Caixa de Credito Agrícola, onde 

expressam o reconhecimento pelo desempenho de excelência do Senhor Rui Gonçalves, por 

ocasião da instalação do equipamento ATM, no espaço do Auditório Municipal António 

Chainho em Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Alteração ao Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém – Abertura de 

Procedimento – Período de Participação Pública.---------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/150.10.400/1 e informação interna n.º 15931 de 

13/06/2019, da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Deliberar a abertura do procedimento de alteração ao Plano Diretor 

Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC). -----------------------------------------------------------  

2- Deliberar o prazo de doze meses para elaboração e concretização da alteração ao PDMSC. 
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3- Deliberar a abertura de um período de participação pública preventiva, pelo prazo de 15 

dias úteis, para recolha de sugestões, apresentação de informações ou quaisquer outras 

questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de alteração. -----------------  

4- Solicitar o acompanhamento da Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional 

Alentejo (CCDRA) e das entidades representativas dos interesses a ponderar (ERIP), através 

da emissão de pareceres sobre as alterações a efetuar. -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- O PDMSC atualmente em vigor, foi revisto e aprovado em 

Assembleia Municipal de 26 de junho de 2015, tendo sido publicado em Diário da República, 

2.ª série, Aviso n.º 2087/2016, de 19 de fevereiro. -----------------------------------------------------  

2- A 30/04/2014 foi publicada a Lei n.º 30/2014, que aprovou a nova Lei de Bases Gerais da 

Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (abreviadamente Lei 

dos Solos ou LBPPSOTU), bem como o Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14/05, que publicou o 

novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). ----------------------------  

3- A LBPPSOTU introduziu novas regras relativas à classificação de solos, aplicáveis a todos 

os planos municipais em fase elaboração, alteração ou revisão, bem como aos planos já 

aprovados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4- No artigo 82.º da Lei dos Solos e artigo 199.º do RJIGT determina-se que: “os planos 

municipais ou intermunicipais devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em 

vigor do presente decreto-lei, incluir as regras de classificação e qualificação previstas no 

presente decreto -lei, sob pena de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter 

sido alteradas, não podendo, na área abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar 

prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso e transformação do 

solo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5- A nova Lei dos Solos veio ainda consagrar que os planos territoriais de âmbito municipal, 

devem constituir a compilação regulamentar de todas as normas relativas à ocupação, uso e 

transformação dos solos, vinculativas para as entidades públicas e, direta e imediatamente, 

para os particulares. -----------------------------------------------------------------------------------------  

6- Neste contexto, instituiu-se a obrigatoriedade de verter para os planos municipais o 

conteúdo dos Planos Especiais Ordenamento Território (PEOT) e ainda a incorporação dos 

princípios da nova lei dos solos, designadamente no que toca à classificação e qualificação 

funcional do solo e respetivas categorias e subcategorias operativas. -------------------------------  

7- A Portaria n.º 54/2019 de 11/02, que aprovou Programa Regional de Ordenamento 

Florestal do Alentejo (PROF ALT), impõe, no artigo 2.º, a obrigatoriedade de atualização dos 

planos municipais à luz do PROF ALT. ------------------------------------------------------------------  

8- O procedimento de alteração irá, ainda, corrigir alguns erros materiais e omissões 

entretanto detetados no PDMSC. --------------------------------------------------------------------------  

9- Na alteração proceder-se-á à retificação de alguns limites da Reserva Ecológica Nacional e 

Reserva Agrícola Nacional (que serão detalhados na proposta a apresentar), bem como a 

desoneração do solo de quaisquer condicionantes ou restrições, nas áreas destinadas a 

espaços-canal para infraestruturas ferroviárias, cujos traçados inicialmente previstos já não se 

justificam, uma vez que, atualmente, está decidido o aproveitamento e modernização do 

corredor da Linha de Sines existente. ---------------------------------------------------------------------  

10- O procedimento de alteração pode ser submetido a acompanhamento de uma comissão 

consultiva, coordenada e presidida pela CCDRA, conforme previsto no artigo 119.º n.º 2 e 

86.º do RJIGT. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

11- As ERIP que se devem pronunciar sobre as alterações a efetuar são: Direção-Geral do 

Território; CCDRA; Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo; Agência 

Portuguesa do Ambiente (ARH Alentejo); Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas; Infraestruturas Portugal. ------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2019-07-04                                                                                                     Pág. 3 

12- Não há necessidade de uma Avaliação Ambiental Estratégica (artigo 120.º do RJIGT), 

porquanto as alterações a efetuar não representam um aumento da probabilidade de efeitos 

significativos no ambiente, mantendo-se, de forma geral, a mesma estratégia e opções de 

planeamento municipal (quanto à natureza, localização e dimensão das atividades) que foram 

desenhadas e aprovadas no procedimento de revisão do PDMSC em 2015. ------------------------  

13- Também não é exigível a elaboração de relatório sobre o estado do ordenamento do 

território (cfr. previsto nos artigos 77.º e 189.º n.º 3 do RJIGT), uma vez que estamos perante 

uma alteração imposta pela LBPPSOTU e RJIGT, mantendo-se válidos os elementos de 

avaliação inicial, relatório final e justificação dos perímetros urbanos da revisão do PDMSC 

aprovados em 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------  

14- O prazo máximo para concretização das alterações para incorporação dos PEOT, das 

novas regras de classificação e qualificação, bem como do PROF ALT, será até 13 de julho de 

2020, sob pena de suspensão das normas do PDM que deveriam ter sido alteradas, não 

podendo haver, na área abrangida, lugar à prática de quaisquer atos ou operações que 

impliquem a alteração do uso do solo enquanto durar a suspensão.----------------------------------  

15- Em conclusão, verifica-se que é obrigatório e impreterível iniciar um procedimento de 

alteração, nos termos previstos nos artigos 118.º a 122.º e 76.º do RJIGT, pelo que se propõe 

o prazo de doze meses para elaboração e concretização do referido procedimento. ---------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Projeto de execução “Substituição da cobertura existente em fibrocimento – 

ZIL Santiago”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.30.001/5, de 04/03/2019, da Divisão de Projeto e 

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

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

PROPOSTA: Um- Aprovar o Projeto que se apresenta em anexo, documento que será dado 

como reproduzido na Ata da reunião. ---------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um- O Projeto de Execução em referência foi elaborado por equipa 

multidisciplinar da DPO. -----------------------------------------------------------------------------------  

Dois - A obra encontra-se prevista em PPI de acordo com o objetivo 1.1.1.1.1. e o projeto: 

2015/006 – Substituição da cobertura existente em fibrocimento – ZIL Santiago. ----------------  

Três - O projeto é constituído pelos seguintes elementos: --------------------------------------------  

_ Estimativa Orçamental------------------------------------------------------------------------------------  

_ Projeto de Execução composto por: --------------------------------------------------------------------  

• Peças Escritas (Memória Descritiva e Justificativa e respetivos anexos, Caderno de 

Encargos, Medições e Mapas de Quantidades). ---------------------------------------------------------  

• Peças Desenhadas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

• Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto). --------------------------------------------------------  

• Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (fase de projeto). ------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aquisição de massas betuminosas. -----------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo com a refª 2019/300.10.005/139, da Secção de Aprovisionamento 

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento por concurso público, para aquisição 

de massas betuminosas. -------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, que se defina 

como preço base do procedimento o valor de 208.475,00 €. ------------------------------------------  

Três – Aprovar o Programa do procedimento, o Caderno de Encargos, e a Minuta do Anúncio, 

conforme documentos em anexo, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40º do CCP, 

documentos que serão dados como reproduzidos na Ata da reunião. --------------------------------  

Quatro - Aprovar, em conformidade com o disposto do nº 1 do artº 46-Aº do Código dos 

Contratos Públicos, a constituição de 3 lotes, discriminados conforme os tipos de massas 

aadquirir, e respectivas quantidades. ----------------------------------------------------------------------  

Cinco – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: ------------------  

Presidente – José Pereira Gonçalves; ---------------------------------------------------------------------  

Vogal – José Carlos Correia; -------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Octávio Gonçalves; -------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Dário Cândido; --------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Olávio Alcaçarém. ----------------------------------------------------------------------  

Seis – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal José Carlos 

Correia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sete – Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: a) Face à necessidade de se proceder a conservação de estradas, 

caminhos e vias, arruamentos e arranjos exteriores diversos no Município de Santiago do 

Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b ) O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, de acordo 

com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 

cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento para contratação da empreitada de execução de 

revestimento duplo, em caminhos do Concelho. -----------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/14, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a abertura de procedimento para contratação da empreitada de 

execução de revestimento duplo, em caminhos do concelho de Santiago do Cacém, por 

Concurso Público, sem publicação no JOUE, de acordo com o previsto na alínea c) do nº 1 do 

art.º 16º, conjugado com o disposto na alínea b) do art.º 19º do Código dos Contratos 

Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, e tendo em 

consideração o valor da estimativa orçamental do projecto, que se defina como preço base do 

procedimento o valor de 396.000,00 € (trezentos e noventa e seis mil euros). ---------------------  

Três – Aprovar o Programa do procedimento, o Caderno de Encargos, e a Minuta do 

Anúncio, conforme documentos em anexo, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40º do 

CCP, documentos que serão dados como reproduzidos na Ata da reunião. -------------------------  
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Quatro – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: ------------------  

Presidente – José Carlos Correia; -------------------------------------------------------------------------  

Vogal – José Pereira Gonçalves; --------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Pedro Calado; --------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Silvana Cachucho; ----------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Octávio Gonçalves.---------------------------------------------------------------------  

Cinco – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal José 

Pereira Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Seis – Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o referido no documento interno nº 17 089 de 

28/06/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois - O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, de acordo 

com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 

cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto- Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ESTAÇÃO DO COMBOIO BAR, LDA. --------------------------------------------  

ASSUNTO: Musica ao Vivo - Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e 

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória nº 

2019/450.10.221/59 e Licenciamento Especial de Ruído nº2018/450.10.215/71 de 25/06/2019 

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

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos de Recinto de Diversão Provisória e Especial de 

Ruído para a realização de Música ao Vivo nos dias 12,13,17,26 e 27/07/2019 na Esplanada 

do Park Longue Caffe no Parque Verde Quinta do Chafariz em Santiago do Cacém entre as 

22h e as 03h. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTO 

ANDRÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Requalificação da Igreja Matriz de Santo André - Acordo de Cooperação. --  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/150.10.500/24 do Gabinete de Apoio à Presidência. -------  

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

PROPOSTA: Ratificar o Ato administrativo por mim praticado em 25/06/2019 de assinatura 

do Acordo de Cooperação celebrado entre a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo 

André e o Município de Santiago do Cacém, documento que será dado como reproduzido na 

Ata da reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS DE FACTO: 1 - A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo 

André é proprietária e tem sob a sua responsabilidade a gestão da Igreja Matriz de Santo 

André, que se localiza na Aldeia de Santo André, Concelho de Santiago do Cacém; -------------  

2 - Tendo em conta a já longa vida desta Igreja, mais de quatrocentos anos, mostra-se 

necessário a realização de uma intervenção, com vista a evitar situações que possam 

comprometer a integridade patrimonial do imóvel, melhorar o seu estado de conservação e a 

segurança dos visitantes; ------------------------------------------------------------------------------------  

3 – A Paróquia de Santo André decidiu apresentar uma candidatura com vista a obter apoio 

financeiro para a realização dos trabalhos de recuperação da Igreja. ---------------------------------  

4 - A referida candidatura tem enquadramento na tipologia de investimento prevista no aviso 

de concurso nº ALT20-41-2019-05 Património Natural e Cultural ADL Costeiro, 

concretamente na proteção, valorização, conservação e promoção do património histórico e 

cultural com elevado interesse turístico; -----------------------------------------------------------------  

5 - O investimento total estimado para esta operação é 35.112,81€, prevendo-se a 

comparticipação do FEDER de 29.845,89 €, e uma contrapartida nacional de 5.266,92€; -------  

6 - A Câmara Municipal de Santiago do Cacém está consciente da importância do 

desenvolvimento cultural, social e ambiental do concelho e da região, e da necessidade da 

promoção do património natural e cultural do seu território no âmbito nacional e 

internacional, interessando-se pelo apoio às iniciativas neste domínio que garantam uma 

elevada qualidade e ofereçam um contributo efetivo para a coesão económica e social e para a 

sustentabilidade e promoção do território; ---------------------------------------------------------------  

7 - A Câmara Municipal de Santiago do Cacém e a Paróquia da Igreja Paroquial de Santo 

André acordam em assumir o valor da contrapartida nacional de 5.266,92€; a dividir em 

partes iguais por cada uma das duas entidades, ou seja, 2.633,46€ (50% da contrapartida 

nacional), cada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: 1 - Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

Município, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, publicado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; -----------------------------  

2 - Os atos administrativos são passíveis de ratificação pelo órgão detentor de competência 

legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente, conforme o n.º 3 

do artigo 35.º do regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro e artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo. ---------------------------  

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 “D”, correspondente ao segundo andar direito, do 

prédio urbano situado no Bairro do Porto Velho, n.º 31 em Vila Nova de Santo André, da 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 16391 de 18/06/2019 – Processo 

2019/300.10.009/60 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 “D”, correspondente ao segundo andar 

direito, do prédio urbano situado no Bairro do Porto Velho, n.º 31, em Vila Nova de Santo 
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André, inscrito na matriz sob o artigo 1502 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob 

o n.º 1322, 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: 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: Frações autónomas “L” e “U”, correspondentes ao 1.º e 2.º andar, n.º 288, 

e rés-do-chão, n.º 4, do prédio urbano situado no Bairro do Pôr do Sol, em Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 16534 de 24/06/2019 – Processo 

2019/300.10.009/62 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 – Frações autónomas “L” e “U”, correspondentes ao 1.º e 2.º 

andar, n.º 288, e rés-do-chão, n.º 4, do prédio urbano situado no Bairro do Pôr do Sol, em Vila 

Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 3854 e descrito na Conservatória de 

Registo Predial sob o n.º 1695/19920929, 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: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  
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ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

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

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “A”, do prédio urbano situado no Bairro do Pinhal, 

Bloco C1, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André. ----------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 17131 de 28/06/2019 – Processo 

2019/300.10.009/64 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 “A”, do prédio urbano situado no Bairro do 

Pinhal, Bloco C1, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2506 e 

descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 596, 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: 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 “G”, correspondente ao terceiro andar direito, do prédio urbano 

situado na Avenida Manuel da Fonseca, n.º 27, 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 16948 de 26/06/2019 – Processo 

2019/300.10.009/63 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 “G”, correspondente ao terceiro andar direito, do prédio urbano situado na 

Avenida Manuel da Fonseca, n.º 27, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 

3105 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 862/19890816, 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 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. ------------------------------------------  
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2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

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

interesse municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ EDUARDO MARTINS GODINHO -----------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Coelheiras, Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/234, datado de 14/06/2019, 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 

Laurent Daniel J Marinus e Charlotte Lieve F Peeters, para o prédio denominado 

“Coelheiras”, sito em Cercal do Alentejo, freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na matriz 

sob o artigo rústico 44 da secção N, descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 

835/19921105, com o tipo de cultura arvense e oliveiras. ---------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1. Através do requerimento n.º 16016 de 14.06.2019, é solicitada a 

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

na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 835/19921105, 

denominado “Coelheiras”, sito em Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------  

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 17.166,656 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, segundo os elementos constantes no processo, pertence actualmente a um titular, 

sendo a pretensão efectuar escritura de compra e venda a dois sujeitos. ----------------------------  

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

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

7. Pelo exposto, considera-se 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: ANA CARINA SOBRAL.--------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: Certidão de Compropriedade.----------------------------------------------------------- 

LOCALIZAÇÃO: Pias, Aldeia do Cano- Cercal do Alentejo. -------------------------------------- 

REFERÊNCIA: Processo 03/2019/247, datado de 27/06/2019, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Ana Carina Sobra.---------------------------------------------------- 

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.------------------------------------------ 
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PROPOSTA: Emissão de Certidão de Compropriedade (vulgo Lei das AUGI´s), sobre o 

prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 367/19870625, denominado 

“Pias”, sito em Cercal do Alentejo, da freguesia de Cercal do Alentejo. ---------------------------  

FUNDAMENTOS: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

De Facto:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Através do requerimento n.º 17023 de 27.06.2019, é solicitada a emissão de uma certidão 

de Compropriedade (vulgo Lei das AUGI´s), sobre o prédio descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 367/19870625, denominado “Pias”, sito em Cercal do Alentejo, da 

freguesia de Cercal do Alentejo.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3. O prédio, de acordo com a Certidão da Conservatória, tem a área de 17.353 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, segundo os elementos constantes no processo, pertence atualmente a um titular, 

sendo a pretensão efetuar escritura de compra e venda a doação a dois sujeitos. ------------------  

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

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

7. Pelo exposto, considera-se 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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Concessão do Direito à Exploração do Bar da Biblioteca Municipal Manuel 

da Fonseca. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.005/109, de 24 de abril de 2019 da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública, com vista à 

Concessão do Direito à Exploração do Bar da Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca. -------  

Dois - Aprovar as Condições da Hasta Pública e o Caderno de Encargos, conforme 

documentos em anexo, documento que será dado como reproduzido na Ata da reunião. --------  

Três – Efetuar a Hasta Pública na Reunião de Câmara Municipal do dia 18 de julho de 2019, 

pelas 10:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal comum para recrutamento de 3 Assistentes 

Operacionais (1 Calceteiro, 1 Canalizador e 1 Pedreiro ), em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. -----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2019/250.10.101/9; - Processo n.º 2019/250.10.101/10 

e Processo n.º 2019/250.10.101/11. -----------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 3 

Assistentes Operacionais (1 Calceteiro, 1 Canalizador e 1 Pedreiro), 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 e utilização da reserva de recrutamento 

interna que venha a ser constituída após a homologação da lista de ordenação final, tendo 

como número máximo as vagas que se verifiquem no mapa de pessoal. ----------------------------  

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 

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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos e Albano Pereira. --------------------------------------------------------  

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: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de 

Assistente Operacional (Asfaltador), em regime de contrato de trabalho em funções 

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

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2019/250.10.101/12. ----------------------------------------  

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

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

recrutamento de Assistente Operacional (Asfaltador), 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 
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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 

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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos e Albano Pereira. ---------------------------------------------------  

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: CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO DO LITORAL 

ALENTEJANO ---------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: 1º Dia do Dragão do Litoral Alentejano – Licenciamento e Isenção de Taxas 

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2019/450.10.215/54 de 

25/05/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. Informação nº 16306/DCD-Divisão de Cultura 

e Desporto/18/06/2019. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento solicitado pela Requerente, bem como apoiar a 

realização de 1º Dia do Dragão do Litoral Alentejano, promovido pela Casa do Futebol Clube 

do Porto do Litoral Alentejano no Parque Central – Vila Nova de Santo André no dia 28 de 

agosto de 2019, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das 

taxas de ruído no valor de 14.25€. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE S. FRANCISCO DA 

SERRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Prova Desportiva – Atletismo ------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2019/450.10.072/14 de 27/06/2019 da 

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

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento para a realização de Prova Desportiva - Atletismo 

no dia 06 de julho de 2019 S. Francisco da Serra solicitado pelo Grupo Desportivo e 

Recreativo de S. Francisco da Serra a partir das 19h. --------------------------------------------------  

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

-------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Durante a reunião a respetiva Secretária Substituta 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, Maria Helena Gonçalves 

Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior da Divisão de Administração Geral e Financeira 

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 dez minutos. -----------------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


