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ATA NÚMERO VINTE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezassete, 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, Daniela 

Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Francisco Maria Carrajola de Sousa e 

Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da 

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

  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Paulo Gamito. -------------------------------------  

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

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

declarada aberta, pelo Senhor Presidente Álvaro Beijinha, às onze horas. ----------------------  

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

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

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

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

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

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  --------------------------------------------------  

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

--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------  

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – ESTACIONAMENTO -------------------------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Maria Rosa, inscrito para o efeito, 

o qual referiu que com as obras em curso na Cidade que levou ao condicionamento do 

estacionamento na Estrada de Santa Cruz, para que as viaturas pesadas possam circular 

naquela via, resultou a perda de mais de trinta lugares de estacionamento, o que origina a 

permanente ocupação dos lugares existentes no parque junto àquela via, causando 

problemas aos comerciantes naquela zona, quer no abastecimento dos estabelecimentos, 

quer na procura. Acrescentou que são poucos os camiões que circulam na Estrada de Santa 

Cruz, pelo que, vinha solicitar que fosse retirada a proibição do estacionamento naquela via. 

O Senhor Presidente referiu que as obras em curso na Cidade são de alguma complexidade, 

porque para além da requalificação das vias compreendem também a remodelação das 

pluviais, sendo que o prazo previsto para a sua execução foi de oito meses, o qual ainda não 

terminou. Acrescentou que tinha sido acordado com o empreiteiro que as obras seriam 

desenvolvidas em três fases distintas, o que não foi cumprido, dado que foi aberta mais do 

que uma frente em simultâneo, o que originou alguns problemas. -------------------------------  

Mais referiu que a proibição do estacionamento, em parte da Estrada de Santa Cruz, foi 

necessário para desviar o trânsito pesado que passava pela via que está a ser requalificada, 

acrescentando que a situação do atravessamento da Cidade por viaturas pesadas vai ser 

novamente avaliado, no sentido deste tipo de trânsito ser desviado do centro da mesma, 

como acontece em qualquer sociedade desenvolvida e tendo em conta o perigo que 

representa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que vai também ser feita uma intervenção na Estrada de Santa Cruz e que a 

situação do estacionamento naquela via, ocupando uma parte do passeio, terá de ser 

repensada, assim como a possibilidade de criação de outros espaços para estacionamento, 

bem como o ordenamento do estacionamento na envolvente ao Mercado Municipal. ---------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que os serviços municipais estavam a verificar, 

no terreno, algumas questões levantadas pelo Senhor José Maria, nomeadamente a situação 

do estacionamento, a alteração do sentido do trânsito no parque junto ao estabelecimento do 
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Munícipe e a situação de viaturas abandonadas que estão a ocupar alguns lugares de 

estacionamento naquela zona. ------------------------------------------------------------------------  

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

REUNIÃO COM O NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO (ULSLA) ----------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu com o novo Conselho de 

Administração daquela Unidade, para apresentação de cumprimentos ao novo Presidente e à 

sua equipa, na qual foram também trocadas impressões sobre a situação atual dos cuidados 

de saúde no Município, nomeadamente sobre as obras de ampliação das urgências do 

Hospital do Litoral Alentejano, tendo sido informado de que as mesmas foram adjudicadas 

no ano de dois mil e quinze, sendo que o processo aguarda a decisão da Direção Geral do 

Tesouro, desde janeiro de dois mil e dezasseis, tendo aquela Direção, recentemente, 

solicitado a atualização de alguns dados do processo. ---------------------------------------------  

Acrescentou que no que respeitava aos Cuidados Primários de Saúde, a situação tem vindo a 

melhorar no Município, mas ainda havia quinze por cento de utentes no Litoral Alentejano 

sem médico de família. --------------------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezassete de maio 

do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.402.543,20€ (dois milhões quatrocentos e dois mil 

quinhentos e quarenta e tês euros e vinte cêntimos). ----------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 117.118,58 € (cento e dezassete mil cento e dezoito 

euros e cinquenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Divulgação da resposta do Governo à pergunta do PCP: Carência de 

cuidados de saúde no Litoral Alentejano --------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2017/900.10.504/65 de 08/05/2017 – GAP ------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da resposta do Sr. Ministro da Saúde, à pergunta n.º 

3505/XIII/2.ª, de 8 de março de 2017, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português (PCP) – carência de cuidados de saúde no Litoral Alentejano. ---------  

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

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

ASSUNTO: Prorrogação por 10 anos do prazo de aplicação do Novo Regime de 

Arrendamento Urbano ------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2017/900.10.504/61 de 05/05/2017 – GAP -----------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da Declaração de Voto da Senhora Deputada Paula Santos, 

da Direção do Grupo Parlamentar do PCP e Membro da Comissão do Ambiente, 

Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação sobre Projeto de Lei 

do PCP – Arrendamento Urbano, aprovado pelo Plenário da Assembleia da República no 

passado dia 13 de abril. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Quinta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezassete/Dois Mil e Vinte. -------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 

barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Quinta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezassete/Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 

o número oitenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelos Membros do Executivo. ------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores, Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete. --------------------  

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

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

barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete, 

documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número oitenta e cinco, 

ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 

Presidente e pelos Membros do Executivo. ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores, Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Relatório do Direito de Oposição referente ao ano de 2016 -------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/150.10.600/1- GAP -----------------------------------------  

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

PROPOSTA: Deliberar sobre o teor do Relatório do Direito de Oposição referente ao ano 

de 2016, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número oitenta e 

seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Os Órgãos Executivos das Autarquias locais elaboram, 

relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias 

constantes no Estatuto do Direito de Oposição. ---------------------------------------------------  

De Direito: Nos termos do n.º1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio. ---------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores, Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------  
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Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Repavimentações da Rede Viária Municipal – Abertura de Procedimento 

por Concurso Público -------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/24, de 11/05/2017, da Divisão de Projeto e 

Obras (processo 01.08.08/DPO/2017 – papel). ----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Aprovar o projeto que se apresenta em anexo. --------------------------------  

2- Aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com o preço base de 

630.000,00€ (seiscentos e trinta mil euros), acrescido de IVA (37.800,00 €), que perfaz um 

valor total de 667.800,00 € (seiscentos e sessenta e sete mil e oitocentos euros)). ------------  

3- Aprovar o anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos, que se juntam, 

documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com o número oitenta e sete, 

ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ---------------------------------------------------  

4- Aprovar o seguinte júri sendo constituído por três membros efetivos e dois suplentes, 

de entre os quais nomeado um Presidente do Júri. -------------------------------------------------  

JÚRI DO PROCEDIMENTO ---------------------------------------------------------------------  

Presidente: 1º - Eng.º José Carlos Correia ---------------------------------------------------------  

Membros Efetivos: 1º- Dra. Maria Guilhermina Vicente -----------------------------------------  

2º- Eng.ª Cláudia Jorge -------------------------------------------------------------------------------  

Membros Suplentes: 1º- Dra. Fátima Ramusga ---------------------------------------------------  

2º- Eng.º António Penedo ----------------------------------------------------------------------------  

5- Aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para resposta aos pedidos 

de esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito do artigo 50º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- O Projeto de Execução do concurso em referência foi da 

responsabilidade da DPO.-----------------------------------------------------------------------------  

Prevê-se a execução da obra em 2017 e encontra-se prevista em PPI de acordo com o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
2017 

 S/ IVA IVA C/ IVA 
 

Conservação e 

Manutenção de 

arruamentos em 

Santiago do Cacém 

Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2017/81 
 

157.250,00 

€ 
9.435,00 € 

166.685,00€ (cento e sessenta e seis 

mil seiscentos e oitenta e cinco euros) 

 

Conservação e 

Manutenção de 

arruamentos em Santo 

André 

Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2017/77 
 

144.700,00 

€ 

 

8.682,00 € 

153.382,00€ (cento e cinquenta e três 

mil trezentos e oitenta e dois euros) 

Conservação e 

Manutenção de 
55.800,00 € 3.348,00 € 

59.148,00€ (cinquenta e nove mil 

cento e quarenta e oito euros) 
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arruamentos em 

Ermidas 

Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2017/84 
 

Conservação e 

Manutenção de 

arruamentos em 

Alvalade  

Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2017/88 
 

15.800,00 € 948,00 € 
16.748,00€ (dezasseis mil setecentos e 

quarenta e oito euros) 

Conservação e 

Manutenção de 

arruamentos em Abela 

Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2017/80 
 

16.700,00 € 1.002,00 € 
17.702,00€ (dezassete mil setecentos e 

dois euros) 

Conservação e 

Manutenção de 

arruamentos em São 

Domingos 

Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2017/75 
 

127.550,00 

€ 
7.653,00 € 

135.203,00€ (cento e trinta e cinco mil 

duzentos e três euros) 

Conservação e 

Manutenção de 

arruamentos em Cercal 

do Alentejo 

Objetivo: 3.3.1.1.2. 

Projeto: 2017/86 
 

46.300,00 € 2.778,00 € 
49.078,00€ (quarenta e nove mil e 

setenta e oito euros) 

Repavimentação da EM 

544 

Objetivo: 3.3.1.1.3. 

Projeto: 2017/90 
 

65.900,00 € 3.954,00 € 
69.854,00€ (sessenta e nove mil 

oitocentos e cinquenta e quatro euros) 

    

TOTAL 
630.000,00 

€ 
37.800,00 € 

 

667.800,00 € (seiscentos e sessenta e 

sete mil e oitocentos euros) 

 

2- Alínea b) do nº 1 e a) do n.º2 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, n.º 2 do art. 40º, nº 1 do 

Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei 

nº 

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

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

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

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

ENTIDADE: PEDRO JOSÉ CAMPOS DO CARMO E RITA JOÃO RIBEIRO 

BALTAZAR DA SILVA PAULINO BARAMBÃO. ------------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração do loteamento n.º 03/2015, em nome de Pedro José Campos do 

Carmo e Rita João Ribeiro Baltazar da Silva Paulino Barambão, Loteamento Sonega 

de Baixo lotes 4 e 6 – Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sonega de Baixo – Cercal do Alentejo. -------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 03/2015 datado de 25/05/2015 da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração do loteamento n.º 03/2015, para os lotes 4 e 6, do 

Loteamento da Sonega de Baixo – Cercal do Alentejo, prédios descritos na Conservatória 

do Registo Predial sob os n.ºs 2295/20090918 e 2297/20090918, e inscritos na matriz 

predial urbana sob os n.ºs 4007-P e 4209, respetivamente, da freguesia de Cercal do 

Alentejo, conforme memória descritiva e planta síntese, documento que é dado como 

reproduzido na presente ata com o número oitenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa 

ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A alteração consiste no redimensionamento dos lotes 4 e 6, consistindo na permuta de áreas 

entre o domínio público municipal e o domínio privado, mantendo o desenho e 

características dos lotes. ------------------------------------------------------------------------------  

Assim o lote 4 passa a ter como área de lote 538,90 m2, e o lote 6 a área de 408,80m2. -----  

A área de Domínio Público Municipal destinados a passeios e arruamentos passará para 

1.628,00 m2, e a área do Domínio Privado do loteamento para posto de abastecimento de 

gás, passará para 27,00 m2.  --------------------------------------------------------------------------  

Há lugar ao pagamento de Taxas Administrativas no valor de 391,20€ (trezentos e noventa e 

um euros e vinte cêntimos), e Compensações Urbanísticas no valor de 1.941,44€ (mil 

novecentos e quarenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos). -------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 

termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação 

(RJUE), não tendo sido apresentada oposição escrita à presente alteração ao loteamento. 

2 – Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, 

cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. 

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência do Pátio, do antigo Colégio de São José ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2014/300.50.201/1, de 2014/06/24, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência do pátio do antigo Colégio de S. José, em 

Santiago do Cacém, a título gratuito, ao Hockey Club Santiago para procederem à prática, 

ao ar livre, da modalidade de “MTF” com os seus atletas. ----------------------------------------  

DOIS – Aprovar a Minuta da Adenda ao Contrato de Comodato celebrado em 26 de maio 

de 2015, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número oitenta e 

nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Tendo em conta o solicitado pelo Hockey Club Santiago, por e-

mail datado de 19/04/2017. ---------------------------------------------------------------------------  

DOIS- De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Baile – Isenção de Taxas de Licenciamento de Recinto de Diversão e de 

Licenciamento Especial de Ruído -----------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Salão da Sociedade da Juventude Cercalense -------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído-2017/450.10.215/17 e 

Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2017/450.10.221/16 de 

10/05/2017.Informação nº 5512/DCD-Divisão de Cultura e Desporto 10/05/2017. -----------  

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

PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo praticado para a isenção do pagamento das 

taxas relativas ao Licenciamento das taxas de Ruído e das taxas de Diversão Provisória no 

valor de 27,40€, emitido por despacho do Sr. Presidente no dia 12 de maio de 2017. --------  

FUNDAMENTOS: - A Sociedade Juventude Cercalense é uma instituição pública sem fins 

lucrativos, que contribui para o desenvolvimento cultural e social da comunidade e região 

em que se insere, através das inúmeras atividades que promove. --------------------------------  

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

nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE ------------------------------------------  

ASSUNTO: Prova Desportiva – Isenção de Taxas de Licenciamento de Prova 

Desportiva ---------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Prova Desportiva-2017/450.10.027/4 de 19/04/2017.Informação 

nº 000/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/09/05/2017.-----------------------------------------  

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

PROPOSTA: Apoiar a realização do Passeio/Raid BTT - Alvalade, Porto Covo, 

promovido pela Associação “Futebol Clube Alvaladense” no dia 21 de maio de 2017, 

através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento da Prova Desportiva 

no valor de 16,26€. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - A Associação ”Futebol Clube Alvaladense” Tem-se revelado uma 

coletividade importante na dinamização e promoção da atividade desportiva, nomeadamente 

BTT e futebol, constituindo-se como elemento de importância significativa 

no processo de desenvolvimento sustentado do Município de Santiago do Cacém. O evento 

a realizar é importante para a região, pela promoção turística que dela faz, bem como para a 

economia local. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

nº 2 do artº6º do Regulamento Municipal de Taxas. -----------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JORGE MANUEL AZENHA GABRIEL  -------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução de 50% nas taxas para emissão de alvará de alteração 

em habitação unifamiliar.  --------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Condes de Avilez, nrs. 34 e 36 – Santiago do Cacém.  --------------  

REFERÊNCIA: Processo 24/2017 da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística e 

requerimento nº 373 de 08.02.2017 em nome de Jorge Manuel Azenha Gabriel ---------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o pedido de redução de 50% do pagamento de taxas para emissão 

de alvará de alteração de habitação unifamiliar, no valor total de 69,99 €, sendo 34,99 € o 

valor a pagar.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: O Regulamento Municipal de Taxas (publicado no DR 2.ª Série, nº243 

de 17.12.2009) estatui na alínea h), nº2 do artigo 8º., o qual prevê a isenção do pagamento 

de taxas de urbanismo ou redução em 50% a operações em áreas urbanas, sempre que, se 

verifique que as mesmas respeitem, quer na sua estrutura arquitetónica, quer nos materiais a 

utilizar, as características da região, ou contribuam para o processo de recuperação e 
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requalificação de áreas urbanas para as quais o Município definiu interesse especial de 

recuperação e requalificação.  ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: LICÍNIA GONÇALVES MARTINS e NUNO VITOR SANTOS 

MATOS PEREIRA FURTADO. ------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 52 do Loteamento 

Municipal de Alvalade – Zona de Expansão. ---------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade. ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2017/300.50.200/9 DAGF de 21 de abril de 2017. ----------------  

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

PROPOSTA: UM – Autorizar a Senhora Licínia Gonçalves Martins e o Senhor Nuno Vitor 

Santos Matos Pereira Furtado, a transmitir o direito de superfície que incide sobre o lote n.º 

52, com a área de 450,00m², sito no Loteamento Municipal de Alvalade, inscrito na matriz 

sob o artigo Predial Urbano nº 1902º e descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial 

Comercial e Automóvel sob a ficha n.º 01025 da freguesia de Alvalade, para Helena Isabel 

Neves Figueiredo. -------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS - Devem os requerentes apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

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

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado por Licínia Gonçalves Martins e 

Nuno Vitor Santos Matos Pereira Furtado, em 21 de abril de 2017, e conforme condições de 

constituição do direito de superfície; ----------------------------------------------------------------  

DOIS - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Valor de ingressos para as peças "Manú”, “Nosferatu in love”, “Ano da 

morte deRicardo Reis” e “Gogol” a realizar no Auditório Municipal António Chainho 

nos dias 11, 17, 18 e 25 de junho - integradas na 18ª Mostra Internacional de Teatro 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.50.801/47 – 18/4/2017 - Divisão Cultura e 

Desporto/Cultura. -------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. --------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar os valores de 5€ para público geral e 3€ para estudantes (mediante 

apresentação de documento comprovativo) e sócios da AJAGATO. ----------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: Potenciar a valência do espaço neste domínio.------------  

DE DIREITO: Artº 33, nº 1 alínea e) da Lei nº 75/2013, de 12 setembro. --------------------  

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

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

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

ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ARMÉNIO LANÇA --  

ASSUNTO: transferência de verba – Projeto “Desporto em Férias” -----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade -------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA:2017/900.10.002/9, 26/04/2017 Divisão Cultura e Desporto – Serviço 

Municipal Desporto. -----------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. --------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 61,30€ (sessenta e um euros e 

trinta cêntimos) referente a 32 refeições, servidas pelo Agrupamento de Escolas Profº 

Arménio Lança aos participantes do CAD de Alvalade do projeto “Desporto em Férias”, 

realizado entre os dias 10 e 13 de abril de 2017. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. As Escolas que colaboram na organização do Desporto em Férias 

prestam um apoio muito importante na sua divulgação e confeção de refeições, contribuindo 

assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. --------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. -------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB/JI Nº4 DE SANTO ANDRÉ  

ASSUNTO: transferência de verba – Projeto “Desporto em Férias” -----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2017/900.10.002/9, 26/04/2017 da Divisão Cultura e Desporto.  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas---------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.033,22€ (mil e trinta e três 

euros e vinte e dois cêntimos) referente a 342 refeições, servidas pela Associação de Pais da 

Escola EB/JI nº4 de Santo André aos participantes do CAD de Santo André do projeto 

“Desporto em Férias”, realizado entre os dias 10 e 13 de abril. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. As associações que colaboram na organização do Desporto em 

Férias prestam um apoio muito importante na sua divulgação e confeção de refeições, 

contribuindo assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. ----------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. -------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Comemorações do Dia Mundial da Criança 2017 – Programa---------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém e Santo André -------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2017/900.10.002/42 de 24/04/2017, Divisão de Educação, Ação Social e 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. --------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do programa para a comemoração do Dia Mundial 

da Criança 2017, que se realizará nos dias 31 de maio e 1 de junho do corrente ano e da 

estimativa de custos da iniciativa, que se prevê ser de 5.840,00 € (cinco mil oitocentos e 

quarenta euros) com IVA incluído. ------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a transferência de uma verba no valor máximo de 500,00€ (quinhentos euros) 

para a AJAGATO (Associação Juvenil Amigos do Gato), para suportar os encargos com 

refeições (jantares) e alojamento dos atores, condicionando essa transferência à apresentação 

de cópias das faturas. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Suportar o cachet das 5 sessões de teatro, refeições e transporte de crianças no valor de 

5.340,00€ (cinco mil trezentos e quarenta euros) --------------------------------------------------  

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

Dar continuidade à iniciativa das Comemorações do Dia Mundial da Criança, organizada 

pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
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ASSUNTO: Normas de participação para a “Santiagro 2017” ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/900.10.503/4 de 17 de abril de 2017 da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo. -----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Aprovar as Normas de participação da “Santiagro 2017”, documento que 

é dado como reproduzido na presente ata com o número noventa, ficando arquivado na 

pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 

Secretário da reunião. ---------------------------------------------------------------------------------  

2- Aprovar os valores das entradas na “Santiagro 2017” -----------------------------------------  

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

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

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

IMPRENSA - Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------  

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 

desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e 

treze, de doze de setembro. ---------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de 

Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


