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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO ------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 Santo, 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 Vereador Albano Pereira.------------------------------------------------

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

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

declarada aberta pelo Senhor Presidente, Álvaro Beijinha, às 9:30 horas. -------------------------------  

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

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

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

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

------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: ------- 

Não houve inscrições.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------------  

ASSUNTO: Decisão final de procedimento de classificação da " Moagem José 

MateusVilhena - Museu da Farinha / Casas da Moagem” como monumento de Interesse 

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

LOCALIZAÇÃO: Freguesia de S. Domingos – Município de Santiago do Cacém. -----------------  

REFERÊNCIA: processo nº:2017/450.20.503/1 de 20/04/2017. ---------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a classificação da " Moagem José Mateus Vilhena - Museu da Farinha 

/Casas da Moagem” como monumento de Interesse Municipal. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Que o Município de Santiago do Cacém possui um vasto e rico 

património cultural que deve ser preservado, enquanto valor e testemunho simbólico, como 

espaço de vivências ou associado a factos históricos relevantes na memória e na identidade 

coletiva dos santiaguenses. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que o imóvel denominado por “ Fábrica de Moagem José Mateus Vilhena “, foi construído 

no século XX (ano de 1925). ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. Que o prédio em apreço foi restaurado, mantendo-se tudo o que era original, tendo o seu 

restauro terminado em 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------  

4. Que a Moagem José Mateus Vilhena / Museu da Farinha – Casas de Moagem, apresentou 

candidatura ao prémio da APOM, melhor Coleção Visitável, no ano de 2015, tendo sido 

distinguida com o primeiro prémio. -------------------------------------------------------------------------------  

5. Que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, na sua proposta nº 6277, de 20 de maio de 

2017, deliberou favoravelmente a abertura de procedimento visando a classificação da “Moagem 

José Mateus Vilhena – Museu da Farinha / Casas de Moagem” como monumento de interesse 

municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Que o procedimento de classificação foi aberto através do Aviso nº 8783/2017 publicado no 

Diário da República n.º 150/2017, Série II de 2017-08-04.-------------------------------------------------  

7. Que o período de audiência prévia aos interessados decorreu no prazo legalmente previsto, não 

se tendo verificado, neste âmbito, qualquer sugestão ou reclamação. -------------------------------------  
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8. Considerando a Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do 

regime de proteção e valorização do património cultural, designadamente o disposto no nº 6 do 

seu art.º 15º e do art.º 94º. -------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Considerando estarem cumpridas as exigências legais determinadas pelo nº 1 do art.º 57º do 

Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de outubro, que estabelece o procedimento de classificação de 

bens imóveis de interesse cultural. ---------------------------------------------------------------------------------  

10. Ao abrigo do disposto na alínea t) do nº1 do art.º 33º do regime jurídico das autarquias 

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

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

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

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

ENTIDADE: FERNANDO MANUEL RIBEIRO GOMES DA CONCEIÇÃO ---------------  

ASSUNTO: Pedido de redução das tarifas variáveis de Resíduos Urbanos e aplicação do 

consumo de água no 3.º escalão nas faturas n.º 001/110182/2017 e n.º001/122647/2017 e 

pagamento faseado após reduções – consumidor n.º 6319.-----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Namorados, Santo André.-----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/350.30.001/192 de 26/01/2018 da DAGF/AAAS. ------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 85,90€ na tarifa variável de resíduos urbanos e a redução 

de 314,17€ na tarifa variável da água (sem IVA) na fatura n.º 001/110182/2017 e autorizar a 

redução de 31,38€ na tarifa variável de resíduos urbanos e a redução de 112,38€ na tarifa 

variável da água (sem IVA) na fatura n.º 001/122647/2017 e pagamento faseado dos valores das 

faturas após as reduções dos valores das respetivas rubricas. -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que o tarifário do serviço de resíduos urbanos baseia-se 

na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água perdida não retorna à rede de 

saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos produzidos. ---------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala.-- 

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba para várias entidades do Município. ---------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/150.10.500/60 do Gabinete de Apoio à Presidência. ---------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para várias entidades do Concelho, relativa a 

um apoio monetário para o desenvolvimento das suas atividades, de acordo com os fins que cada 

uma delas prossegue, a saber:---------------------------------------------------------------------------------------  

. Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém- 7.800,00€; -----------------  

. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santo André -7.800,00€;--------------------  

. Cercisiago-Cooperativa para a Educação de Crianças e Jovens Inadaptados de Sines e Santiago 

do Cacém – 6.250,00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

. Associação Cultural de Santiago do Cacém – 400,00€; ----------------------------------------------------  

. Coral Harmonia – Sociedade Harmonia – 2.000,00€;  -----------------------------------------------------  

. Quadricultura Associação – 2.000,00€; ------------------------------------------------------------------------  

. Ajagato – Associação Juvenil Amigos do Gato – 2.500,00€; ---------------------------------------------  

. Paróquia de Santiago do Cacém – 1.000,00€; ----------------------------------------------------------------  

. Associação de Cultura Recreio e Desporto - Estrela de Santo André – 7.500,00€; ------------------  

. Juventude Atlético Clube – 1.400,00€; -------------------------------------------------------------------------  
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. União Sport Club – 7.500,00€; -----------------------------------------------------------------------------------  

. Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém –3.500,00€; -----------------------------------------  

. Associação Intervir.Com – 1.500,00€; -------------------------------------------------------------------------  

. Casa de Jovens “o Farol” – 3.600,00€; -------------------------------------------------------------------------  

. Clube Ornintológico do litoral Alentejano – 500,00€; ------------------------------------------------------  

. Lions Club de Santiago do Cacém – 750,00€; ----------------------------------------------------------------  

. Núcleo Regional do Litoral Alentejano da Quercus – 1.000,00€; ---------------------------------------  

. AGACAVOALTE –Associação Grupo à Cante Alentejano Vozes Alentejo – 500,00€; -----------  

. COALA – Clube de Orientação e Aventura do litoral Alentejano – 500,00€; ------------------------  

. Rancho Folclórico Ninho de uma Aldeia – 1.000€; ---------------------------------------------------------  

. Kotas Bike Team – 500,00€; -------------------------------------------------------------------------------------  

. Os Chaparros BTT Team Associação – 500,00€; -----------------------------------------------------------  

. Clube de Ténis de Santo André – 500,00€; --------------------------------------------------------------------  

. ArteCorGeração – Associação Artes, Cor e Geração – 500,00€;-----------------------------------------  

. AMISSA – Associação de Amigos Solidários de Santo André – 250,00€;-----------------------------  

FUNDAMENTOS:De facto: UM: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém está 

empenhada no desenvolvimento equilibrado e progressivo do Concelho, tomando medidas que 

traduzem a sua efetiva preocupação pela defesa e preservação do ambiente e da qualidade de 

vida da população, das estruturas e atividades culturais e desportivas do concelho de Santiago do 

Cacém; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém desenvolve ações de procura de apoios 

diretos ou indiretos às entidades e instituições que demonstrem realizar atividades relevantes e 

tem desenvolvido um conjunto significativo de apoios financeiros e logísticos a dezenas de 

associações de caráter cultural, desportivo, social e humanitário. ------------------------------------------  

TRÊS: A Sociedade Anónima Petróleos de Portugal – Petrogal S.A., (Petrogal) atribuiu ao 

Município de Santiago do Cacém (MSC) uma verba para apoio ao desenvolvimento de 

atividades culturais, desportivas, ambientais e de solidariedade social do concelho, que veio 

proporcionar condições financeiras para que o MSC possa atribuir, um apoio financeiro de 61. 

250,00€ (sessenta e um mil, duzentos e cinquenta euros) a diversas entidades, para que estas 

prossigam o desenvolvimento de atividades nas suas áreas de intervenção, contribuindo assim 

para o desenvolvimento social, cultural, ambiental e desportivo do Município. ------------------------  

QUATRO: As Associações contempladas com o apoio, contribuem para o desenvolvimento, 

social, cultural, ambiental e desportivo do município, através das inúmeras atividades que 

realizam ao longo do ano. -------------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: 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, desportiva, recreativa ou outra, vide alínea u) do artigo 

33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos senhores 

vereadores Margarida Santos 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 Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. --  

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Frações autónomas designadas pelas letras "AE" e "J", do prédio sito no 

Bairro das Panteras - Bloco 3.2 - Frente 1, Freguesia de Santo André. -----------------------------------  
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REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 3581 de 09/02/2018 - Processo 

2018/450.30.502/22 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 – Frações autónomas designadas 

pelas letras "AE" e "J", do prédio sito no Bairro das Panteras – Bloco------------------------------- 

3.2 - Frente 1, freguesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém, inscrito na matriz 

sob o artigo 3722 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 1376/19910312 da 

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

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

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

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

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

submetido a deliberação da Reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na aquisição de 

imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante interesse municipal.---  

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: MANUEL HENRIQUE CARRILHO REVEZ FATANA ------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Queimada. -------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Herdade das Almargens, em Alvalade Sado. -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento para realização de Fogueiras e Queimadas -

2018/450.10.220/02 de 12/02/2018. -----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Licenciamento para realização de Queimada na Herdade das Almargens, 

Alvalade Sado de 24/02 a 11/03 de 2018.-----------------------------------------------------------------------  

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

abrigo do Nº2 do Artigo 27º do Decreto-Lei nº124/2006, de 28/06. --------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2017/2018 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º Ciclo 

– Fichas de Atividades, Material Escolar e Refeições Escolares. ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2018/650.10.100/3 de 06/02/2018, da Divisão de Educação, 

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

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

PROPOSTA: Um - Conforme proposta aprovada por deliberação de Câmara de 10.08.2017, 

atribuir escalão A e B e as respetivas comparticipações (refeições escolares, fichas de atividades e 

material escolar), às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo constantes 

no anexo I. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 2017.09.07 e 2017.12.28 

relativa ao assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão de B para A, anexo II. ---------  

FUNDAMENTOS: 1 – A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia de 

acesso de todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; --------------------------------------------------  
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2 – Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 10.08.2017 com o registo de Proposta 

de Agenda nº 12811, de 04.08.2017; -----------------------------------------------------------------------------  

- nºs 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84 de 28 de dezembro; ------------  

- alínea hh), nº 1, do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei 

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

- nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho, na redação dada pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho. ----  

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

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

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

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

ASSUNTO: Material Didático - Transferência de Verba para Pré-Escolar - Ano letivo 

2017/2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2018/350.30.001/42 de 06/02/2018, da Divisão de Educação. -----------------  

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

PROPOSTA: 1. Transferir para os Agrupamentos de Escolas do Município uma verba 

destinada à aquisição de material didático, a saber: Agrupamento de Escolas Prof. Arménio 

Lança (Alvalade) 880,00€ (oitocentos e oitenta euros); Agrupamento de Escolas de Cercal do 

Alentejo 440,00€ (quatrocentos e quarenta euros); Agrupamento de Escolas de Santiago do 

Cacém 1.980,00€ (mil novecentos e oitenta euros) e Agrupamento de Escolas de Santo André 

1.980,00€ (mil novecentos e oitenta euros), sendo o valor total de 5.280,00 € (cinco mil duzentos 

e oitenta euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que os respetivos Agrupamentos de Escolas enviem a esta Câmara Municipal até ao final 

do presente ano letivo, a relação de materiais adquiridos por Jardim de Infância.----------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o previsto na alínea d), do n.º2, do Artigo 23.º do 

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

2. Dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didático para 

a Educação Pré-Escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: ICE (Instituto das Comunidades Educativas) – Transferência de verba para 

o ano 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2018/350.30.001/41 de 05/02/2018, Divisão de Educação. ---------------------  

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

PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de 1.250,00€ 

(mil duzentos e cinquenta euros), com o objetivo de fazer face às despesas de funcionamento, 

para o ano de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Transferir a verba de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) relativa ao apoio anual que a 

Câmara Municipal atribui ao Instituto das Comunidades Educativas, no âmbito do Projeto 

“Quinta da Educação e Ambiente”. -------------------------------------------------------------------------------  

Valor total a transferir: 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta euros). ------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o previsto na alínea u), do n.º1, do Artigo 33.º do 

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

2. Trata-se de um protocolo de colaboração estabelecido entre Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém, o ICE - Instituto das Comunidades Educativas, o ICNF – Instituto de Conservação da 

Natureza e Florestas e a Junta de Freguesia de Santo André. -----------------------------------------------  

3. Os apoios financeiros são prestados desde o ano de 2001. ------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Retirar a proposta, para reformulação. ----------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: UNIÃO SPORT CLUB.------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/14 e de 2018/450.10.215/15 de 

08/02/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos solicitados pela União Sport Club para a realização de 

um baile no dia 24 de fevereiro de 2018, na Sede da União Sport Club em Santiago do Cacém 

entre as 21h e as 05h. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: GRUPO DINAMIZADOR DO DESPORTO OS KOTAS BIKE TEAM 

ASSUNTO: Licenciamento de Prova Desportiva – 9ª Maratona de BTT Rota do 

Casqueiro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André/Giz; Cascalheira; Foros da Palhota; Vale 

Figueira; Botinas/IC33 viaduto inferior; perto de Santa Margarida da Serra; IC33 via inferior; S. 

Francisco da Serra; Ademas; Azinhal; Aldeia Santo André; Vila Nova de Santo André.-------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Prova Desportiva – 2018/450.10.027/01 de 18/01 

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

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento solicitado pelo requerente para a realização da 9ª 

maratona de BTT Rota do Casqueiro a realizar no dia 25 de fevereiro de 2018. ----------------------  

FUNDAMENTOS: É competência da Câmara Municipal, o licenciamento de Provas 

Desportivas ao abrigo do artigo 8º do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março. -------  

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

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

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

ENTIDADE: VEREADORES DO PS E DA COLIGAÇÃO SANTIAGO DO CACÉM 

MAIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Resultados obtidos pelas escolas do Concelho nos exames nacionais de 2017 – 

Agradecimento e reconhecimento. ----------------------------------------------------------------------  

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

APRESENTANTES: Senhores Vereadores Óscar Ramos, Francisco de Sousa e Luis Santos. ----  

PROPOSTA: “No dia 3 de fevereiro a comunicação social publicitou e divulgou os resultados 

dos exames nacionais no 3º Ciclo/9º ano e no ensino secundário/11º e 12º ano referente ao ano 

letivo 2016/2017. Os números divulgados mostram que os alunos de Santiago do Cacém estão 

nos 20% dos concelhos com melhores resultados. -------------------------------------------------------------  

Assim a Câmara de Santiago do Cacém reunida hoje 22 de fevereiro de 2018, em reunião 

ordinária, agradece e reconhece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos professores, 

funcionários, alunos e famílias dos quatro agrupamentos de escola que se reflete nos resultados 

obtidos. Ou seja, estão de parabéns os: ---------------------------------------------------------------------------  

. Agrupamento de Escolas Arménio Lança – Alvalade Sado; -----------------------------------------------  

. Agrupamento de Escolas do Cercal; -----------------------------------------------------------------------------  

. Agrupamento de Escolas de Santo André – Escola Secundária Padre António Macedo; -----------  

. Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém – Escola Secundária de Manuel da Fonseca. 
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Deverá o presente agradecimento e reconhecimento ser dado a conhecer aos Agrupamentos de 

Escola.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, 

Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Álvaro Beijinha, Presidente 

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

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

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

pelas 11;10 horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


