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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE ------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, na Sala de Sessões da Sede do Município, 

compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria 

Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar Domingues Ramos, Luís 

Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime 

António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 

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

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

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

declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, às nove horas e trinta minutos. ---  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alteração do local da reunião de Câmara de 03 de dezembro de 2020 -----------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2020/150.20.001/5 do Gabinete de Apoio à Presidência  ----------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do meu Despacho n.º 26049 de 09 de novembro de 2020, no 

qual é alterado o local da reunião de Câmara de dia 03 de dezembro de 2020, passando a mesma 

a realizar-se no Auditório Municipal António Chainho em Santiago do Cacém. -----------------------  

FUNDAMENTOS: Um: Tendo em conta a realização de hasta pública para alienação de 8 

Lotes, destinados a habitação unifamiliar, no Loteamento Municipal Courela do Baleizão, em 

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

Dois: De acordo com o disposto no nº 1 da alínea m) do artº 35º, do nº 3 do artº 49 da Lei 

75/2013 de 12 de setembro e artº 6º do Regimento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS --  

ASSUNTO: Requalificação das instalações da Escola Secundária Padre António Macedo 

em Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/141 do Gabinete de Apoio à Presidência. --------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da questão endereçada, pelos Senhores Deputados do PCP 

eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, ao Senhor Ministro da Educação, sobre a 

Requalificação das instalações da Escola Secundária Padre António Macedo em Vila Nova de 

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES (ANMP)  

ASSUNTO: Parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) relativo 

à Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2021 (PLOE/2021) ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/142 do Gabinete de Apoio à Presidência.  -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO: do parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(ANMP). relativo à Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2021(PLOE/2021). -------------  

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

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

ASSUNTO: Normas do passatempo “No Natal Compre no Comércio Tradicional” ---------  
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LOCALIZAÇÃO: Municipal de Santiago do Cacém  ------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/900.10.503/231 da Divisão de Desenvolvimento Económico 

e Turismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar as Normas de participação no passatempo “No Natal Compre no 

Comércio Tradicional” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: No Natal Compre no Comércio Tradicional é uma iniciativa 

organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém e pela Delegação de Santiago do 

Cacém da Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal 

(ACISTDS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com o objetivo principal promover e estimular o aumento de potencial clientes na quadra 

natalícia, assim como no contexto atual reforçar e minimizar os efeitos que a pandemia COVID 

19 reflete na economia local. ---------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o disposto na alínea m), do nº 2 do artigo 23º do Anexo I à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, e em harmonia com o disposto na alínea ff), do nº 1, do artigo 33º 

do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: RUI & CANDEIAS, LDA.  --------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação do Planode Trabalhos, Mão-de-Obra, Equipamento, Pagamentos 

e Cronograma Financeiro e DPSS -Execução de arruamentos e arranjos exteriores do 

loteamento nº 40.007/1998, em Vale Matanças -Santiago do Cacém -------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/14 de 26-06-2020, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM-Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão-de-obra, equipamentos, 

cronograma financeiro e DPSS, apresentados pelo empreiteiro, Rui & Candeias, Lda., para a 

execução da obra de arruamentos e arranjos exteriores do loteamento nº 40.007/1998, em Vale 

Matanças -Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação complementar e 

o nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de 29 de outubro. ------------------------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhor Vereador 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -------------------------------------------  

ASSUNTO: Empreitada de ampliação e renovação da Escola Básica nº 2 (EB1/JI) de Vila 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/12, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a decisão de não adjudicação da empreitada de ampliação e renovação 

da Escola Básica nº 2 (EB1/JI), de Vila Nova de Santo André, e consequentemente, a extinção do 

procedimento de concurso público aberto por deliberação de 3 de setembro do corrente ano.  ------  
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FUNDAMENTOS: Um – Não houve a apresentação de proposta por qualquer concorrente.  

Dois - De acordo com o disposto na alínea a) do nº 1 do artº 79º do Código dos Contratos 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento para contratação da empreitada de ampliação e 

renovação da Escola Básica nº 2 (EB1/JI) de Vila Nova de Santo André.  ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/12, 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 

ampliação e renovação da Escola Básica nº 2 (EB1/JI) de Vila Nova de Santo André, por ajuste 

direto, de acordo com o previsto na alínea c) do nº 1 do art.º 16º, conjugado com o disposto na 

alínea a) do nº 1 do art.º 24º 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 projeto, que se defina como preço base do 

procedimento o valor de 749.000,00 € (setecentos e quarenta e nove mil euros).  ---------------------  

Três – Aprovar o Convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos, conforme 

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

FUNDAMENTOS: Um – Em virtude de ao concurso público aberto anteriormente para 

adjudicação da empreitada em questão, nenhum concorrente ter apresentado proposta;  -------------  

Dois - De acordo com o referido no documento interno nº 25892 de 06/11/2020. --------------------  

Três - 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 maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, da 

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhor Vereador Albano Pereira e Jaime Cáceres, 

eleitos da CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. 

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

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

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

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

ASSUNTO: “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo –Lote 

nº 2 da Expansão II”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.003/10 de 11 de fevereiro, da Secção de 

Aprovisionamento e Património da Divisão de Administração e Gestão Financeira. ------------------  

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

PROPOSTA: UM – Alienar o lote nº 2 da Expansão II do Parque Empresarial do Cercal do 

Alentejo, inscrito sob o artigo matricial 4286º e descrito na Conservatória do Registo Civil 

Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 1943/20080827, atribuído por 

deliberação de Câmara de 15 de março/2018 à empresa Glopol Portugal –Comércio e Indústria 

Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS -O lote tem a área de 23.122,85m², e será alienado em regime de propriedade plena, pelo 

valor de 231,23€ (duzentos e trinta e um euros e vinte e três cêntimos), devendo a empresa 

proceder ao pagamento do mesmo no ato da escritura, deduzido o valor que já foi pago, aquando 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2020-11-12                                                                                                     Pág. 4 

da assinatura do Contrato Promessa de Compra e Venda celebrado em 21 de março/2018, de 

acordo com as condições previstas no Regulamento Municipal de Gestão de Parques 

Empresariais de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------------------  

TRÊS -O Lote não se encontra dotado de todas as obras de urbanização, assumindo a GLOPOL 

PORTUGAL –Comércio e Indústria Lda, executar e custear todas as obras de urbanização de 

acordo com o previsto no contrato de urbanização a celebrar, assim como prestará uma caução 

nos termos do artigo 54º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, destinada a garantir a 

boa e regular execução das obras de urbanização. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico 

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

DOIS -De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS -À data da celebração do contrato-promessa de compra e venda em 21/03/2018, o lote 2 

da Expansão II do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo ainda não havia sido alvo da 

alteração ao Loteamento pelo que ficou a constar que o mesmo teria a área de 22.303,60 m² e o 

valor era de 223,07€. Posteriormente, por deliberação de Câmara de 06 de junho/2019, o 

Loteamento foi alterado e por anexação de vários lotes ficou com a área de 23.122,85 m2. --------  

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

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

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

ENTIDADE: JOAQUIM ILÍDIO LUDOVINO  ----------------------------------------------------------  

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

Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/108583/2020 no valor de 404,10€ 

consumidor 5856  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Retiro do Pontão, Cerca do Cerrinho, Cercal do Alentejo. ------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/178, de vinte oito de outubro da Divisão 

Geral de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  ------------------   

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 49,29€ na tarifa variável de Resíduos Urbano e a redução 

de 163,26€ na tarifa variável da Água (sem IVA).  -----------------------------------------------------------  

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

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

não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos produzidos. Assim 

sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede predial, corresponde a 

um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos utilizadores, pelo que se 

considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o impacto na fatura do 

consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: SAPESIL –SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SILVA, LDA. ----------------------  

ASSUNTO: Aprovar a implantação de apoio agrícola --------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Outeiro da Ponte –Abela ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2020/107 datado de 23.07.2020, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de SAPESIL –Sociedade Agropecuária Silva, Lda. --------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação do apoio agrícola, nos termos do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI), no prédio denominado Outeiro da Ponte - Abela, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo nº 91 Secção F, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 357 de 14.06.1995, da freguesia da Abela.  -------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 

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

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

de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade;  ------------------------------------------------  

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

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

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

dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da respetiva exploração, 

pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da análise de risco apresentada, 

ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da faixa de proteção;  ---------------------  

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

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

da Câmara municipal;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento, dá cumprimento ao índice máximo 

de construção previsto no Plano Diretor Municipal, sendo que se trata de uma edificação a 

construir, localizada em área classificada com a perigosidade baixa de incêndio e tem um 

afastamento à estrema do prédio, inferior a 50 m; -------------------------------------------------------------  

5.A construção já obteve parecer favorável da CMDF em reunião de 29 de setembro 2020; -------  

6.Em conformidade com o artigo 16º, nº 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

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

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

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

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

ENTIDADE: ANTÓNIO VILHENA NETO ---------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de destaque dentro do Perímetro Urbano.------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro Oriental –Rua 36, lote 1 –Ermidas Sado. ------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2020/315 datado de 29/09/2020, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de António Vilhena Neto.---------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Emitir certidão de destaque para o prédio situado dentro do perímetro urbano 

de Ermidas Sado - Bairro Oriental, Rua 36, Lote 1, na freguesia de Ermidas-Sado, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 2367, descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha 

n.º 1316 de 26/01/2009, em Bairro Oriental, Rua 36-Lote 1, na freguesia de Ermidas-Sado, com 

a área total de 1000 m², correspondendo 120m² à área coberta e 880 m² à área descoberta.  -------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1. Através do requerimento n.º 25533 de 29/09/2020, é 

apresentado um pedido de certidão de destaque, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) na sua atual redação, sobre o prédio situado dentro 

do perímetro urbano de Ermidas Sado - Bairro Oriental, Rua 36, Lote 1, na freguesia de 

Ermidas-Sado, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2367, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob a ficha n.º 1316 de 26/01/2009, em Bairro Oriental, Rua 36-Lote 1, na 

freguesia de Ermidas-Sado, com a área total de 1000 m², correspondendo 120m² à área coberta e 

880 m² à área descoberta.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Analisados os elementos apresentados verifica-se que se pretende destacar uma parcela de 

terreno com 500m², ficando ambas as parcelas (a destacar e a remanescente) confinantes com a 

via pública.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A parcela a destacar ficará composta com as seguintes áreas e confrontações, a saber:  -----------  

- Área da Parcela a Destacar (parcela B) –500 m2;  ----------------------------------------------------------  

- Área da Parcela Remanescente (parcela A, ficará assente o Artigo Urbano n.º 2367) –500m2;  

- Confrontações:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Norte: Rua Pública;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Sul: Rua Pública;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Nascente: Lote 2; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Poente: Rua Manuel Joaquim Pereira.  --------------------------------------------------------------------------  

4. Nos termos do n.º 6 do RJUE, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário, novo destaque por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. ---------  

5. O ónus do não fracionamento deverá ser inscrito, no registo predial, sobre as duas parcelas 

resultantes do destaque. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

6. A certidão emitida pela Câmara Municipal constitui documento bastante para efeitos de 

registo predial da parcela destacada. ------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: Nos termos do disposto no artigo 6.º nºs 4, 6, 7 e 9 do regime Jurídico da Edificação 

e Urbanização (aprovado pelo Dec. Lei 555/99 de 16/12, na sua atual redação).  ---------------------  

Uma vez que o processo está em conformidade com a legislação em vigor, considera-se de propor 

a emissão de certidão após deliberação em reunião de Câmara. --------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ANA MARGARETE ZUZARTE DOS SANTOS --------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: “Vale de Naio” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo. 

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/365 e informação técnica n.º 25182/2020, de 03-11-2020, 

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

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

PROPOSTA:1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o prédio 

MISTO denominado “Vale de Naio” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, 

inscrito na matriz sob o artigo rústico 1, Secção “AA”, e na matriz urbana sob o nº 3559, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1217/19981203, com área total 35500m2emCercal 

do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor de Luís Gabriel Simões de Carvalho e Rita 

Alexandra da Silva Martins. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 26687, de 28/10/2020, é solicitado emissão 

de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Vale de Naio” em 

Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 1, 

Secção “AA”, e na matriz urbana sob o nº 3559, descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº 1217/19981203, com área total 35500m2emCercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do 

Alentejo, a favor de Luís Gabriel Simões de Carvalho e Rita Alexandra da Silva Martins. ---------  

2-De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lein.º91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos.  

3-O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 

emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar visa, 

ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente.  -----------------------------------------  

4-Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fraccionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. ----------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JORGE CORREIA DE NORONHA E SILVEIRA -----------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de compropriedade. -------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: “Monte do Rabaçal” em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/333 e informação técnica n.º 23794/2020, de 20-10-2020, 

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

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

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o prédio 

MISTO denominado “Monte do Rabaçal” em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 46, Secção “1K”, e na matriz urbana sob os nºs 773 e 883, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 237/19940429, com área total 70500m2em São Bartolomeu da Serra, 

União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de 

Bruno Vinga Santiago e Mafalda Maria Pinto de Mesquita Rebelo de Sousa, casados entre si no 

Regime de Separação de bens. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 25076, de 14/10/2020, é solicitado emissão 

de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Monte do Rabaçal” 

em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 46, Secção “1K”, e na matriz urbana 

sob os nºs 773 e 883, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 237/19940429, com 

área total 70500m2em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de Bruno Vinga Santiago e Mafalda Maria Pinto 

de Mesquita Rebelo de Sousa, casados entre si no Regime de Separação de bens. ---------------------  

2-De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lein.º91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos.  

3-O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 

emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar visa, 

ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente.  -----------------------------------------  

4-Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. ----------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: NATÁLIA CRISTINA TRINDADE DO CARMO ------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar o licenciamento de obras de edificação (ampliação de habitação e 

turismo em espaço rural na modalidade de casas de campo). -----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Capela de Baixo –Santo André ----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2020/18 datado de 04/02/2020, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome Natália Cristina Trindade do Carmo. --------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de ampliação de edificação existente em 247,00 m2, para 

o uso de habitação e turismo em espaço rural, na modalidade de casas de campo, perfazendo as 

seguintes áreas de construção totais: habitação 165,00 m2; Turismo em espaço rural na 

modalidade de casas de campo 154,00 m2, nos termos do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios-SNDFCI, no prédio denominado “Capela de Baixo”, inscrito na matriz 

predial Rústico sob o artigo 103 secção D e na matriz predial Urbana sob o artigo 277,  descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 1509 de 03-07-1991, na freguesia de Santo 

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

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

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

de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

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

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

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

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

dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da respetiva exploração, 

pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da análise de risco apresentada, 

ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da faixa de proteção.----------------------  

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

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

da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

em perigosidade de incêndio muito baixa e baixa segundo o PIMDFCI de 2019-228, com 

afastamento da proposta de implantação ao limite do prédio da edificação de 15 m e à mancha 

florestal de cerca de 23 metros. -------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 29/09/2020.----------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Imóvel localizado no Centro Histórico de Santiago do Cacém, na Rua Dr. 

António José de Almeida, da freguesia da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

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

REFERÊNCIA: Documentos de Entrada n.º 27097 de 02/11/2020 - Processo 

2020/300.10.009/58 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 – 

Habitação localizada na Rua Dr. António José de Almeida em Santiago do Cacém, prédio 

urbano inscrito na matriz sob o artigo 366 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 3697, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, 

com o valor de transação de 107.000,00€ (cento e sete mil euros).  ---------------------------------------  

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

(aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de Santiago 

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

edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser submetido a 

deliberação de Câmara Municipal.  -------------------------------------------------------------------------------  

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 os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização da 
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reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estimulo à reabilitação urbana.  -------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “H” correspondente à garagem n.º 22, sita na Rua da 

Maresia, Banda 1, Edificio 2, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André.  -------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 27162 de 02/11/2020 - Processo 

2020/300.10.009/59 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 – Garagem n.º 22 designada por fração autónoma "H” localizada na Rua da 

Maresia (anteriormente designada de Bairro do Pica Pau), Banda 1, Edifício 2, em Vila Nova de 

Santo André, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4251, da freguesia de Santo André, 

com o valor de transação de 19.000,00 € (dezanove mil euros).  

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

(aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de Santiago 

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

edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser submetido a 

deliberação de Câmara Municipal.  -------------------------------------------------------------------------------  

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 os direitos de preferência, 

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

reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estimulo à reabilitação urbana. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Apoio à Realização de Obras em Habitações de indivíduos e famílias em 

situação de carência económica – Aprovação da lista de candidatos não selecionados e 

selecionados e respetivos montantes de apoio - Ano 2017  ---------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/650.20.301/67, de 06.11.2020, da Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a lista definitiva dos candidatos selecionados e não selecionados 

conforme informação constante no registo interno nº 25810, de 06.11.2020; ---------------------------  

Dois–Aprovar os montantes e natureza dos apoios a conceder conforme critérios regulamentares 

contantes na informaçãonº25810, de 06.11.2020. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 –Melhorar as condições de habitabilidade dos agregados familiares de 

menores recursos económicos; --------------------------------------------------------------------------------------  

2 -Alínea v), do nº 1 do art.º33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

nº75/2013 de 12 de Setembro. - ------------------------------------------------------------------------------------  
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3 –Regulamento Municipal de Apoio à realização de Obras em Habitações de Indivíduos e 

Famílias em Situação de Comprovada Carência Económica. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Apoio à Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em 

Situação de Carência Económica – Aprovação da lista de candidatos não selecionados e 

selecionados e respetivos montantes de apoio – Ano 2018  --------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/650.20.301/68, de 06.11.2020, da Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a lista definitiva dos candidatos selecionados e não selecionados 

conforme informação nº 25832, de 06.11.2020; ---------------------------------------------------------------  

Dois-Aprovar os montantes e natureza dos apoios a conceder conforme critérios regulamentares 

constantes na informação nº25832, de 06.11.2020; -----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 –Melhorar as condições de habitabilidade dos agregados familiares de 

menores recursos económicos; --------------------------------------------------------------------------------------  

2 -Alínea v), do nº 1 do art.º33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

nº75/2013 de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------  

3–Regulamento Municipal de Apoio à realização de Obras em Habitações de Indivíduos e 

Famílias em Situação de Comprovada Carência Económica. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Oferta de peças ao Museu Municipal --------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2020/300.10.004/2da Divisão de Cultura e Desporto------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador do Pelouro da Cultura ---------------------------------------------  

PROPOSTA: Aceitar e agradecer a oferta de peças ao Museu Municipal que constam na 

Informação nº23401 de 15/10/2020 aos munícipes Valter Garcia Ribeiro Jordão, Maria 

Manuela Casa Branca e Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos –

CEDEMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Em conformidade com o nº3 da informação, com o disposto da alínea j) do 

nº1 do artigo 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Refeitório escolar da EB nº 2 de Santo André, gerido pela Associação de Pais 

da EB nº 2 de Santo André –Transferência de verba para funcionamento 2020/2021 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/150.20.101/25 de 11/08/2020, da DEASS. ----------------------  

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

PROPOSTA: UM –manter o princípio da atribuição de verba para o funcionamento 

doRefeitório Escolar da EB nº 2 de Santo André, verba esta que suporta os encargos com as 

trabalhadoras do Refeitório contratadas pela Associação de Pais, durante o período em que 

decorrer a requalificação da escola; -------------------------------------------------------------------------------  
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DOIS –transferir para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB nº 2 de Santo 

André a verba anual destinada a apoiar o seu funcionamento, na vertente Recursos Humanos, do 

Refeitório Escolar da EB nº 2 de Santo André para o ano letivo 2020/2021, no valor de 

39.567,07€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS –o período a abranger é de setembro de 2020 a agosto de 2021; ---------------------------------  

QUATRO –a verba, a que corresponde o valor mensal de 3.297,26€, deverá ser mensalmente 

transferida para a conta bancária da Associação.  --------------------------------------------------------------  

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

setembro e alterações posteriores, e número 1 do artigo 35º do Decreto-Lei nº 21/2019 de 30 de 

janeiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS –foi decisão do Município requalificar a EB nº 2 de Santo André no presente ano letivo, 

tendo as crianças e alunos deste estabelecimento de educação e ensino sido transferidos para a EB 

nº 1 de Santo André; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS –as funcionárias da Associação de Pais da EB nº 2 de Santo André afetas ao Refeitório 

Escolar da EB nº 2 mantêm o apoio às crianças e alunos desta escola no que diz respeito às 

refeições confecionadas e servidas, agora, na EB nº 1 de Santo André. -----------------------------------  

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário da reunião 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 José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, 

Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Álvaro dos Santos 

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

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

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

pelas onze horas e quinze minutos.----------------------------------------- ---------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


