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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DE 

VINTE E CINCO DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZOITO -------------------------------  

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

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

Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-

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

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

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. 

 

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

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

declarada aberta pela Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos, às 9:30 horas. -----------------  

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

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: 

 

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal. 

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ----------------------------------------------------- 

ASSUNTO: Divulgação das Perguntas do PCP ao Governo sobre a Implementação da 

resolução da Assembleia da república n.º 151/2017, de 17 de julho. --------------------------------- 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/900.10.504/4 do Gabinete de Apoio à Presidência. ----------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

TOMAR CONHECIMENTO das perguntas da Deputada Paula Santos, da Direção do Grupo 

Parlamentar do PCP, ao Governo (através do Ministério do Ambiente e do Ministério da 

Economia) sobre a Implementação da Resolução da Assembleia da República n.º 151/2017, 

de 17 de julho, relativa ao acesso de habitantes de bairros ou núcleos de habitações precárias a 

serviços e bens essenciais. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Declarações – compromissos plurianuais, pagamentos em atraso e 

recebimentos em atraso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e dezoito barra cento e cinquenta ponto vinte ponto 

quatrocentos e quatro barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. ------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

PROPOSTA: Um – Dar conhecimento de todos os compromissos plurianuais, pagamentos e 

recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2017, documento que será dado como 

reproduzido na ata da reunião. ---------------------------------------------------------------------  

Dois – Enviar para conhecimento à Assembleia Municipal. -----------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Alíneas a) e b) do nº1 e alínea c) do nº2 do artigo 15º da Lei nº8/2012, de 12 

de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março e artº 17 do Decreto-Lei 

nº 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho. -  

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

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

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

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

ASSUNTO: Conta Final e Revisão de Preços Provisória - Melhoria das Condições de 

Mobilidade da Rua Professor Egas Moniz. ---------------------------------------------------------------- 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/11, de 20/03/2017, da Divisão de Projeto e 

Obras (processo 01.08.05/DPO/2016 – papel). ---------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

PROPOSTA:Um: Aprovar a conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro resumo:  

Contrato .........................................: 593.334,11 € (IVA incluído). --------------------------------  

Faturado .........................................: 586.175,52 € (IVA incluído).--------------------------------  

Revisão de Preços Provisória ……...: 18.981,65 € (IVA incluído). --------------------------------  

Dois: Aprovação do Auto de trabalhos a menos no valor de 7.158,59 € (IVA incluído). -----------  

Três: Aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor de 18.981,65€ (IVA incluído). --  

FUNDAMENTOS: Um: O cálculo da revisão de preços é provisório em virtude de apenas se 

encontrarem publicados os índices até ao mês de dezembro 2016. O cálculo é referente aos autos 

de 1 a 11. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Dois: Art.ºs 382º, 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos aprovado 

pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro e cláusula 38ª do caderno de encargos. -----------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos e 

dos senhores vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ------------------------  

Três abstenções, dos senhores vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, e do 

Senhor Vereador Luís Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------------  

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

ENTIDADE: ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A. --------------------------------------------- 

ASSUNTO: Declaração de Interesse Público Municipal de Empreitada. -------------------------- 

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/450.20.002/1 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

PROPOSTA: 1- Que seja declarado o Interesse Público Municipal relativamente à Empreitada 

designada “Adução de Ermidas-Sado e Fornalhas Velhas” a realizar pelas Águas Públicas do 

Alentejo, S.A. (AgdA). ----------------------------------------------------------------------------  

2- Que seja remetido à Assembleia Municipal para aprovação.-------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- As AgdA, na qualidade de entidade gestora dos sistemas de exploração e 

gestão dos serviços de água “em alta”, solicitaram a emissão de uma declaração de interesse 

público municipal relativamente à empreitada designada de “Adução de Ermidas-Sado e Fornalhas 

Velhas” para construção de infraestruturas para aumentar o abastecimento de água desde a ETA do 

Roxo até Avalade, Fornalhas Velhas, Ermidas-Sado, Outeiro do Lobo, Foros do Locário, Foros da 

Casa Nova e Bico. --------------------------------------------------------------------------------  

2- A intervenção prevista implicará ações em áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional 
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(REN) e na Reserva Agrícola Nacional (RAN). Como tal e para efeitos de instrução dos 

procedimentos no âmbito dos Regimes Jurídicos da REN e RAN é necessário a emissão de 

Declaração de Interesse Público Municipal. --------------------------------------------------------  

3- Também o Contrato de Parceria Pública (CPP) celebrado em 13/08/2009, entre o Estado 

Português e 21 Municípios do Alentejo, incluindo Município de Santiago do Cacém, prevê na 

cláusula 14.ª que a entidade gestora da parceira (EGP) poderá constituir as servidões e requerer as 

expropriações necessárias à implantação e exploração de infraestruturas e equipamentos. As 

servidões ou expropriações dependem de declaração de utilidade pública por parte da Assembleia 

Municipal, correndo por conta da EGP as indemnizações a pagar.----------------------------------  

4- A empreitada em causa é um projeto de relevante interesse público para o município, porquanto 

visa a salvaguarda e a satisfação de interesses básicos essenciais e de bem-estar das populações 

abrangidas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

5- Neste sentido aponta a informação técnica emitida pela Divisão de Projeto e Obras do MSC, no 

qual se demonstra de forma evidente o interesse e a relevância do referido projeto. -----------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos e 

dos senhores vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ------------------------  

Três abstenções, dos senhores vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, e do 

Senhor Vereador Luís Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------------  

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

ENTIDADE: PEDRA ANGULAR - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PATRIMÓNIO 

DA DIOCESE DE BEJA --------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: Divulgação do Festival Terras Sem Sombra em Budapeste, promoção do 

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

LOCALIZAÇÃO: Budapeste, Hungria. -----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/900.10.503/1, do Gabinete de Apoio à Presidência. ---------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo por mim praticado, em 18 de janeiro de 2018, de 

aprovação da transferência de verba para a Pedra Angular – Associação dos Amigos do Património 

da Diocese de Beja, no valor de 997,50€ (novecentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos) 

para fazer face às despesas referente à apresentação do Programa da 14.ª edição do Festival Terras 

Sem Sombra, em Budapeste. ----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: À semelhança dos anos transatos, o Festival Terras sem 

Sombra vai promover a apresentação do Alentejo além-fronteiras, em 2018 a promoção será na 

Europa Central; ------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Para este efeito, a promoção do Festival conta, este ano, com a presença do Senhor 

Ministro da Cultura, que visita oficialmente a Hungria, e o apoio da Sra. Embaixadora de Portugal 

em Budapeste, Dra. Maria José Morais Pires;------------------------------------------------------  

TRÊS: A divulgação do Festival realiza-se na capital húngara, de 25 a 27 do corrente mês, através 

de uma “Embaixada Cultural e Comercial” do Alentejo, promovida pelo AICEP – Budapeste, com 

os importadores húngaros de produtos portugueses;------------------------------------------------  

QUATRO: A visita, que conta com o envolvimento da Câmara de Comércio Luso-Húngara, vai 

ter, além da conferência de imprensa e da componente cultural, momentos dedicados ao 

contacto com o Município de Budapeste e com o Parlamento Nacional; ----------------------------  

CINCO: O Município de Santiago do Cacém poderá associar-se a esta “Embaixada Cultural e 

Comercial”, importante para promover o Alentejo junto de mercados emergentes, interessados na 

nossa região e nos seus produtos. ------------------------------------------------------------------  
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SEIS: A apresentação contará com a deslocação de dois empresários do concelho à capital 

húngara e, o acompanhamento da imprensa, nacional e estrangeira; ---------------------------------  

SETE: Também a apresentação contará com um concerto de Cante Alentejano, património 

imaterial da humanidade desde 2014, “O cantores do Desassossego”, de Beja e de um grupo 

de Música Tradicional Húngara, na Régi Zeneakadémia (Antiga Academia de Música); -----------  

OITO: Integram esta Embaixada do Baixo Alentejo a Budapeste, para além do Município de 

Santiago Cacém, o Município de Almodôvar, o Município de Beja, o Município de Barrancos, 

o Município de Ferreira do Alentejo, o Município de Mértola, o Município de Serpa, o Município 

de Sines, o Município de Odemira e o Município da Vidigueira; ------------------------------------  

NOVE: A presente iniciativa conta com o apoio dos municípios referidos, que contribuem de 

forma igual, e com o apoio da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, bem como da 

AICEP Budapeste já referida; ---------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a 

atividades de interesse municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 

atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, ou outra, vide alínea u) do artigo 33.º 

do Anexo I Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Os atos administrativos são passíveis de ratificação pelo órgão detentor da competência 

legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente conforme 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 164.º do Código de Procedimento Administrativo. -----------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Habitação, para constituição de uma Casa de Acolhimento de 

Emergência para Vítimas de Violência Doméstica - INTERVIR.COM. --------------------------- 

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

REFERÊNCIA: 2018/300.50.203/1, de 03/01/2018, da Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência por Contrato de Comodato, da habitação de tipologia 

T3, sito no Bairro do Pinhal, Loteamento Municipal do Zimbreiro, Zona C1, Bloco B, R/Ch, 

correspondente à fração “D”, e de 1/22 avos da fração “R”, do prédio urbano inscrito na matriz sob 

o Artigo 5 987º, e descrito na CRCPCA de Santiago do Cacém sob a ficha nº 3533 da freguesia de 

Santo André, à INTERVIR.COM - Associação de Promoção da Saúde, Desenvolvimento Social e 

Cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato, conforme documento que se apresenta em 

anexo, o qual será dado como reproduzido na ata da reunião. --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o solicitado pela INTERVIR.COM, e na sequência da 

candidatura, efetuada e sua aprovação, no âmbito da medida 3.17 – Instrumentos Específicos de 

Proteção das Vítimas e de Acompanhamento dos agressores de Violência Doméstica, ao abrigo da 

Programa (POISE).--------------------------------------------------------------------------------  

2 – De acordo com a alínea g) do nº 1 do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

ENTIDADE: MARIA CASTELO NEVES PERNA OLIVEIRA.------------------------------

- 

ASSUNTO: Certidão de Destaque Urbano.-----------------------------------------------------

---- 

LOCALIZAÇÃO: Mimosa, Estrada Nacional 262------------------------------------------------

---REFERÊNCIA: Processo nº 03/2017/213/0 datado de 10/08/2017 da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística.----------------------------------------------------------------

----- 

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ----------  

PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque Urbano sobre o prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo nº 825 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob 

o nº 811/19960424, com a área total de 700 m² da freguesia de Alvalade.------------------------- 

FUNDAMENTOS: De Facto: 1 . Requerimento nº 19017 de 28/09/2017, onde é pedido de 

destaque dentro do perímetro urbano da Mimosa, freguesia de Alvalade. ---------------------------  

2. Da proposta apresentada o artigo urbano 1093º está a ser dividido ao meio mas de acordo 

com os relatórios de vistoria constantes no processo 03/2014/239, trata-se de um artigo urbano 

composto por 2 habitação.-------------------------------------------------------------------------  

3. Contudo, e apesar de se tratar de 2 habitações distintas, a cobertura não é individualizada, pelo 

menos no exterior com o respetivo corta-fogo mas não quer dizer que, interiormente não o seja, até 

porque inicialmente se tratava de uma única habitação que depois foi aumentada.  

4. Desta forma, e porque a cobertura exteriormente não está individualizada, propõe-se a emissão 

da certidão ora solicitada. --------------------------------------------------------------------------  

De Direito: Nos termos do disposto no nº 4 do artigo 6º do Regime Jurídico da Edificação e 

Urbanização (aprovado pelo DL – 555/99, de 16/12, na sua atual redação). -----------------------  

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 na Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Santiago do Cacém. ----------------------------------- 

LOCALIZAÇÃO: Fração B da Rua Cidade de Setúbal, nºs. 15 e 17, e Rua Calouste Gulbenkian, 

em Santiago do Cacém – União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 1361 de 15/01/2018 - Processo 2018/450.30.502/1 

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

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, 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 - fração “B” da 

Rua Cidade de Setúbal, nºs. 15 e 17, e Rua Calouste Gulbenkian, em Santiago do Cacém, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 465/19870107. -------------------------------------  

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

(aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redação em vigor), o Município de 

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

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

deliberação da Reunião de Câmara.----------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  

       2018-01-25                                                                                                      Pág. 6 

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

ASSUNTO: Aquisição de Eletricidade em Mercado Livre – Minuta de Contrato. -------------- 

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

REFERÊNCIA: Processo número 2017/300.10.005/211, de 20/09/2017, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente ao fornecimento de “Eletricidade em 

Mercado Livre”, a celebrar com a empresa “GALP Power, S.A.”, na sequência do fornecimento 

levado a efeito, no âmbito do Acordo Quadro nº 1/2017 da CIMAL, documento que será dado 

como reproduzido na ata da reunião. ---------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – Em 11 de janeiro do corrente ano, foi aprovado por deliberação de 

Câmara a adjudicação do fornecimento em referência à empresa “GALP Power, S.A.” tendo o 

adjudicatário comprovado a prestação da caução exigida.------------------------------------------  

2 – Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. ---------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos e 

dos senhores vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ------------------------  

Três abstenções, dos senhores vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, e do 

Senhor Vereador Luís Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------------  

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

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

ASSUNTO: Conselho Municipal de Educação – Mandato 2017-2021 – Eleição de 

Representantes --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

REFERÊNCIA: P. 2018/150.10.702/5 de 12/01/2018, da Divisão de Educação. ----------------  

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

PROPOSTA: 1. Aprovar o Normativo Eleitoral relativo à eleição dos Representantes dos 

educadores de infância e dos docentes dos ensinos básico e secundário dos Agrupamentos de 

Escolas, para o Conselho Municipal de Educação, documento que será dado como reproduzido na 

ata da reunião. -------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Início de um novo mandato autárquico 2017-2021. -----------------------  

2. A duração do mandato dos Representantes no Conselho Municipal de Educação, tem a duração 

do mandato autárquico, constituindo-se com o início deste e o fim do mesmo. ----------------------  

3. De acordo com o previsto nas alíneas c), d) e e), do n.º2, do art.º5º, do Decreto-Lei n.º7/2003 

de 15 de janeiro, na sua redação atual. -------------------------------------------------------------  

4. De acordo com o previsto na alínea k), do n.º1, do artigo 33.º do Regimento Jurídico das 

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

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

ASSUNTO: Projeto de Regulamento para Apoios financeiros a Atletas Individuais do 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/850.10.500/2 com o registo interno nº 1782 de 29/03/2017 da 

Divisão Sócio Cultural, Serviço Municipal de Desporto. --------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1.Propõe-se que a Câmara Municipal aprove a proposta de envio do Projeto de 

Regulamento para Apoios financeiros a Atletas Individuais do Município de Santiago do Cacém à 

Assembleia Municipal para aprovação final conforme anexo, o qual será dado como reproduzido na 

ata da reunião. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que a entrega de candidaturas, conforme é definido pelo artigo 5º, no primeiro ano de vigência 

do Regulamento, possa ser feita até 30 dias após a data de publicação em Diário da 

República. -----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: 1.O projeto de regulamento foi submetido a consulta pública nos 

termos da legislação em vigor, não tendo sido registada a entrada de qualquer sugestão ou 

reclamação;----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Considerando que a publicação deste regulamento ocorre em momento ulterior ao previsto para a 

entrega de candidaturas, conforme é definido pelo artigo 5º, no primeiro ano de vigência, essa 

entrega pode ser feita até 30 dias após a data de publicação do Regulamento em Diário da 

República. -----------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: Ao abrigo das disposições conjugadas nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 33º e 

da alínea g) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos e 

dos senhores vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ------------------------  

Duas abstenções, dos senhores vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  

Um voto contra do Senhor Vereador Luís Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. -- 

JUSTIFICAÇÕES DE VOTO: O Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do 

Cacém Mais, declarou que, embora concordasse com a criação de um Regulamento para esta 

matéria, considerava que alguns critérios continham um elevado grau de subjetividade, os quais se 

podiam refletir na determinação da verba a atribuir, colocando em causa o objetivo do documento, 

o qual visa premiar o mérito desportivo. ------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos, em nome dos vereadores do PS, declarou que subscreviam as 

observações que foram feitas no âmbito da discussão do documento, considerando que, tendo em 

conta que se trata de um Regulamento, o mesmo estava aberto a melhorias, pelo que, davam o 

benefício da dúvida à sua aplicação na versão apresentada. ----------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Comemoração do Carnaval das Escolas 2018. ------------------------------------------- 

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

REFERÊNCIA: Na referência deve constar os seguintes elementos: P 2018/900.10.002/1, 

05/01/2018, Divisão de Educação, Ação Social e Saúde. ------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. --------------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do Programa da Festa de Carnaval das Escolas 2018 nas 

freguesias do Município de Santiago do Cacém e estimativa de custos, cuja previsão é de 

5.700,00€ (cinco mil e setecentos euros). ----------------------------------------------------------  

2. Aprovar a transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas e Jardins de Infância 

particulares no valor de 2.400,00€ (dois mil e quatrocentos euros).---------------------------------  

3. Condicionar a transferência de verbas à apresentação de cópias de faturas até dia 09 de março 

de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - Tem constituído prática da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

organizar conjuntamente com os estabelecimentos de educação e ensino da Cidade de Santiago do 

Cacém e localidades próximas o Desfile de Carnaval. ----------------------------------------------  

2 - Tem sido prática da Câmara Municipal, desde há vários anos, apoiar financeiramente as 

escolas/jardins de infância (oficiais, particulares e IPSS`s) que participam nos desfiles de Carnaval 

que têm lugar nas várias localidades do nosso Município. -------------------------------------------  

3 – Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regimento 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: Oferta de publicações às bibliotecas municipais no mês de dezembro de dois 

mil e dezassete.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

REFERÊNCIA: Processo 2018/300.10.004/1 de 03/01/2018, Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às bibliotecas municipais descritas 

em relação anexa.----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro e compete à Câmara Municipal, 

aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário. --------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO “ OS RELVENSES” ----------------------------------------- 

ASSUNTO: Apoio financeiro para obras de recuperação dos balneários do campo de 

futebol das Relvas Verdes ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

REFERÊNCIA: 2018/300.40.503/1 da Divisão Sócio Cultural – Serviço Municipal de Desporto.  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 500,00€ (Quinhentos euros) como 

apoio para as obras de recuperação dos balneários do campo de futebol das Relvas Verdes.-------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a melhoria das infraestruturas 

das coletividades desportivas, possibilitam o desenvolvimento da sua atividade desportiva regular, 

bem como a continuidade da sua intervenção junto da população. ----------------------------------  

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

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

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE S.BARTOLOMEU DA SERRA 

ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído. 

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/7 e de 2018/450.10.215/7 de 

16/01/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

bailes nos dias 13 e 24 de fevereiro de 2018, na Sala de Convívio de S. Bartolomeu da Serra 

entre as 16h e as 23 e entre as 21.30h e as 06h. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diversão e de Licenciamento Especial de Ruído. ----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2018/450.10.215/2, 3 e 4 e 

Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2018/450.10.221/2, 3 e 4 de 11/01/2018. 

Informação nº 1696/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/19/01/2018. ----------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar os Licenciamentos solicitados pela requerente, bem como apoiar 

arealização de 5 bailes, promovidos pela Associação de Moradores da Zona de Brescos na sala 

de Convívio da Associação em Brescos nos dias, 27 de janeiro, 10 e 24 de fevereiro e 10 e 24 

de março de 2018, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das 

taxas de ruído no valor de 68.91 e das taxas de Diversão Provisória no valor de 58.61€. -----------  

FUNDAMENTOS: É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de recinto de Diversão 

Provisória ao abrigo do artigo 7º do Decreto-lei nº309/2002, de 16/12 e o Licenciamento Especial 

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

nº9/2007, de 17/01. -------------------------------------------------------------------------------  

- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 2 do 

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

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

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

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

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

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

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, 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 da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora 

na Divisão de Administração e Finanças e pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Margarida Santos.------------------------------------------------------ ---------------------------  
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 

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

 

 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 
________________________________________________ 


