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ATA NÚMERO VINTE E QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E OITO DE JUNHO DE 
DOIS MIL E DEZOITO. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões da Sede do 
Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 
Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar 
Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, 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 nove horas e trinta minutos. ------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: -------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Albano Pereira, em gozo de férias. ------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número vinte e 
três da reunião anterior a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: ------- 
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – ESTACIONAMENTO NA ENVOLVENTE 
AO MERCADO MUNICIPAL – ABAIXO-ASSINADO ------------------------------------------   
O Senhor Presidente concedeu a palavra aos munícipes presentes, inscritos para o efeito, 
começando por intervir o Senhor José Maria, o qual entregou um abaixo-assinado sobre o 
assunto em epígrafe, cujo primeiro subscritor é o Senhor António Joaquim de Jesus Rosa.  ----  
O Senhor José Maria referiu que tinha observado na planta das obras a realizar na envolvente 
ao Mercado Municipal que a esplanada do seu estabelecimento seria reduzida, ficando o 
estacionamento junto à mesma, o que iria ser prejudicial para a sua atividade, colocando em 
causa o investimento que tinha feito. Acrescentou que não compreendia como é que no outro 
lado do Largo o passeio ia ser alargado, quando podia ser reduzido, para criar mais lugares de 
estacionamento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que representava os seus colegas comerciantes, os quais também estavam contra 
o facto de serem retirados trinta lugares de estacionamento na zona do Mercado Municipal, o 
que irá prejudicar todo o comércio naquele local. ------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o Senhor José Maria partia de pressupostos errados que 
resultavam da análise à planta que observou, dado que no projeto não está prevista a 
diminuição de lugares de estacionamento, mas somente a alteração dos locais  de alguns 
lugares. Acrescentou que compreendia que o Senhor José Maria não concordasse com 
algumas alterações previstas, sendo que, o que a Câmara Municipal pretendia era a 
requalificação daquele espaço, numa perspetiva de melhorar a mobilidade das pessoas, 
eliminando barreiras arquitetónicas. ----------------------------------------------------------------------  
Esclareceu também que na elaboração dos projetos tinha que ser tido em conta o interesse 
geral das pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Informou ainda que a Câmara Municipal está a negociar com a empresa Altice a aquisição do 
terreno circundante ao edifício sito a norte do estabelecimento do Senhor José Maria, para 
criar mais treze lugares de estacionamento naquele local, e que no início da Rua do Hospital 
também existem quinze lugares de estacionamento que estão quase sempre livres. ---------------  
Mais referiu que se tratava de uma intervenção global naquela zona da Cidade, cujo projeto 
foi apresentado publicamente pela Câmara Municipal, o qual compreende três áreas e será 
executado de forma faseada, estando também prevista a qualificação do Mercado, e será 
retirado o estacionamento junto à parede do mesmo. --------------------------------------------------  
Acrescentou que haverá aumento dos lugares, com o estacionamento, em espinha, e que a 
esplanada do estabelecimento do Senhor José Maria será alargada, a norte. -----------------------  
Referiu também que está a ser equacionada a possibilidade de recuar o muro do Campo 
Miróbriga, na Estrada de Santa Cruz, para ganhar mais espaço para estacionamento. ------------  
Referiu ainda que tem vindo a aumentar o número de visitantes na Cidade, acrescentando que 
para atrair os turistas as cidades têm que ser bem qualificadas, considerando que estão a ser 
desenvolvidas ações neste sentido, a exemplo das obras realizadas no centro da Cidade, pelas 
quais a Câmara Municipal tem sido felicitada. ----------------------------------------------------------  
Mais referiu que as autarquias e a Administração Central têm a obrigação de incentivar a 
Cultura e a Saúde, razão pela qual a União Europeia financia a requalificação das cidades, 
para uma maior mobilidade e qualidade de vida nas mesmas. ----------------------------------------  
Concluiu, referindo que será dada uma resposta, por escrito, à carta que o Senhor José Maria 
endereçou à Câmara Municipal sobre este assunto. ----------------------------------------------------  
O Senhor José Maria referiu que se forem retirados lugares de estacionamento terá que haver 
parques nas imediações e deverão ser colocadas placas de sinalização com a indicação dos 
mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que quem vai fazer compras ao Mercado precisa de estacionar perto do mesmo, 
para transportar os sacos pesados. -------------------------------------------------------------------------  
 Mais referiu que gostaria de ter uma explicação sobre o projeto, no local da intervenção que 
vai ser feita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a situação será clarificada no local conforme o solicitado. -----  
O Senhor Presidente concedeu a palavra à Senhora Ana Félix que expôs o problema relativo 
ao estacionamento temporário, de trinta minutos, na envolvente ao Mercado Municipal, o qual 
foi solicitado à Câmara Municipal por si e por outros comerciantes, para que os clientes 
tivessem mais possibilidades de estacionar, informando que esta medida não está a resultar, 
porque há comerciantes que estacionam, durante dias inteiros, nos locais criados. ----------------  
Solicitou também informação sobre acessos na Rua do Hospital. ------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que tem sido positiva a experiência relativa ao mesmo tipo de 
medida aplicada noutros locais, considerando que a mesma deve ser testada a médio prazo e 
que deverá ser efetuada alguma pedagogia junto dos comerciantes que não respeitam aqueles 
sinais, os quais foram colocados provisoriamente, a pedido de alguns comerciantes e no 
sentido do benefício de todos. -----------------------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Luis Cercas, o qual solicitou a colocação 
de sinalização de cargas e descargas junto do seu estabelecimento, sito na Estrada de Santa 
Cruz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que no estacionamento junto aos prédios da Petrogal está uma viatura  
abandonada, há muito tempo, ocupando um lugar de estacionamento. ------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a situação será vista pela Fiscalização, no sentido de se 
proceder ao desenvolvimento do processo de recolha da mesma, o qual obedece a 
procedimentos que são muito demorados. ---------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que os eleitos do PS tinham tomado posição sobre o 
projeto daquelas obras, na reunião ordinária da Câmara Municipal de cinco de março do ano 
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em curso, passando a ler o seguinte extrato da ata referente ao assunto: “…Quanto à 
intervenção na Av. Manuel da Fonseca e áreas circundantes do Mercado Municipal, a nossa 
proposta após colhermos informação junto de alguns moradores e outras é a seguinte: ----------  
Negociar com o Governo a circular a Santiago do Cacém; --------------------------------------------  
Até à conclusão da circular, prever estacionamento na Estrada de Santa Cruz, do lado direito 
para quem desce, sendo necessário haver uma intervenção de redução do passeio do lado 
esquerdo, de cerca de meio metro, e possibilidade de estacionar com duas rodas sobre o 
passeio. O troço de estacionamento autorizado deve ser avaliado em termos de fluidez do 
trânsito; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Não haver corte de árvores existentes, que já fornecem os seus benefícios ao local onde se 
encontram (sombra, frescura, abrigo para as aves, oxigénio, qualidade visual, etc…). -----------  
- Considerar a possibilidade de acordo com a PT/MEO para tratamento das áreas ajardinadas 
que envolvem o edifício desta empresa e que estão abandonadas, conferindo um aspeto 
degradado a uma área central da cidade; -----------------------------------------------------------------  
- Não alterar o pavimento da Avenida Manuel da Fonseca e restantes ruas para pavimento em 
paralelepípedos de pedra, que não se enquadram com o ambiente mais moderno e comercial 
desta via, que se deve diferenciar do Centro Histórico. O seu uso tem sido diverso e muitas 
vezes valorizado por ter um pavimento liso, o que se perderá se for utilizada qualquer tipo de 
calçada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Não intervir nos passeios existentes nessa avenida, abrindo apenas as caldeiras necessárias à 
plantação de árvores. Manter os passeios com a largura atual, que é um valor que eles 
possuem e tão raro já se vai tornando nesta cidade. ----------------------------------------------------  
Não reduzir os estacionamentos nas zonas intervencionadas. -----------------------------------------  
Estudar a possibilidade de, pelo menos, um piso no estacionamento frente à PT e junto da 
Quinta do Chafariz. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Em termos gerais é esta a nossa proposta e posição. Gostaríamos ter tempo e mais dados para 
pormenorizarmos mais a nossa contribuição mas teríamos de analisar uma proposta com mais 
detalhe que a que foi apresentada publicamente. --------------------------------------------------------  
Com esta proposta estamos a contribuir  para reduzir significativamente os custos e 
possibilitar outros projetos para outros locais do Concelho.” -----------------------------------------  
Mais referiu que se tivesse sido feita uma ação de sensibilização junto da União Europeia, 
podia ter sido possível desviar estes Fundos Comunitários para outras situações, como já tem 
acontecido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos referiu que percebia a ideia de tornar a Cidade mais 
agradável, do ponto de vista pedonal, mas não podia ser esquecido o problema do 
estacionamento, considerando que deviam ser criados mais espaços para o efeito e reforçada a 
sinalização indicativa dos parques existentes. -----------------------------------------------------------  
Mais referiu que para os estabelecimentos comerciais era melhor as pessoas andarem a pé, 
mas quando se tratava de fazer compras no Mercado Municipal era preciso transporte, dado 
que, normalmente, as mercadorias eram mais pesadas. ------------------------------------------------  
Referiu ainda que o esclarecimento das questões colocadas pelo Senhor José Maria passava, 
efectivamente, por uma ida ao local com o projeto em causa, para uma explicação mais 
pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que será reforçada a sinalização de indicação dos parques de 
estacionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Óscar Ramos, começou por esclarecer que 
quem negociava com a União Europeia era o Governo, não era a CDU nem a Autarquia, 
acrescentando que a União Europeia não negociava situações particulares das cidades. ---------  
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Referiu também que se tratava de duas visões políticas sobre o projeto de requalificação 
daquela zona da Cidade, uma que configurava uma manta de retalhos e a outra que 
compreendia uma visão global do reordenamento daquele espaço. ----------------------------------  
Mais referiu que a opção pela calçada, para qualificação das zonas mais nobres das cidades, 
estava a ser adotada pelas autarquias, porque se tratava de zonas que não têm muita circulação 
de trânsito e também porque era menos complicado reparar o piso, quando necessário, não 
deixando marcas como acontece com o asfalto. ---------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o que estava plasmado na sua exposição era um 
pensamento de futuro.  --------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a qualificação da zona histórica da Cidade não se resolvia sem a construção 
da circular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a construção da circular era uma obra da responsabilidade da 
Administração Central, pela qual a Câmara Municipal lutava, havia décadas, sem uma 
resposta positiva dos sucessivos governos, acrescentando que o traçado da mesma está 
previsto no Plano de Urbanização, desde mil novecentos e noventa e oito.  ------------------------  
Acrescentou que o Senhor Vereador Óscar aproveitava a presença dos munícipes para colocar 
esta questão, de forma demagógica, quando os governos do Partido a que pertence nunca 
mostraram recetividade para avançar com a obra, sugerindo que o Senhor Vereador 
intercedesse junto do mesmo para a sua concretização. ------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que a questão da circular não se resolvia com 
exigências, mas sim negociando, como devia de ter sido feito com a União Europeia. -----------  
O Senhor Vereador Luís Santos recordou que a CDU fazia parte da solução, da qual resultou 
que o PS formasse o atual Governo. ----------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que o esclarecimento das questões colocadas pelo Senhor José Maria passava, 
efectivamente, por uma ida ao local com o projeto em causa, para uma explicação mais 
pormenorizada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que foi com o PSD que o PS negociou as questões relativas ao 
Quadro Comunitário de Apoio. ----------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  
CONSELHO GERAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES – ANMP – INFORMAÇÕES. ----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que no último Conselho Geral da ANMP foram 
discutidas nomeadamente, as questões sobre a nova lei das Finanças Locais, a 
descentralização de competências da Administração Central para os municípios e a 
reprogramação do Quadro Comunitário de Apoio (QCA), tendo a proposta de Resolução do 
Conselho Diretivo da Associação sido aprovada, por unanimidade, pelas diferentes Forças 
Politicas que o compõem (PS, PSD e CDU), embora os eleitos da CDU não se revejam, 
integralmente, em algumas matérias, designadamente no que se refere à dilatação do prazo 
para o cumprimento da Lei das Finanças Locais, dado que pretendem que seja concretizado no 
próximo ano, enquanto outros apontam para dois mil e vinte e um ou dois mil e vinte e três. 
Também não concordam com a redistribuição do IVA, a qual só vai beneficiar os municípios 
com mais habitantes, o que irá aumentar ainda mais as assimetrias existentes no País. 
Acrescentou que também não existe consenso relativamente ao processo de transferência de 
competências dos setores da Educação e da Saúde para as autarquias, relativamente às quais 
será aprovada uma lei-quadro e, posteriormente, o Governo aprovará decretos de lei de cada 
matéria, estando ainda em curso o processo de negociação. ------------------------------------------  
Mais informou que a nova Lei das Finanças Locais pode ser aprovada na atual Legislatura. ----  
Relativamente à reprogramação do QCA, informou que não existe verba para reabilitação 
urbana e que para o parque escolar só estão previstas verbas para as escolas secundárias. -------  
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Mais referiu que as autarquias não estão contra a transferência de competências, desde que 
acompanhadas dos meios necessários à sua execução. -------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que se procurará que a nova Lei das Finanças Locais seja mais favorável 
para as autarquias, mas não lhe parece que a tendência seja para aumentar a receita das 
mesmas, bem pelo contrário. Acrescentou que o que os municípios pretendem é que o 
Governo cumpra a Lei das Finanças Locais, situação que se vem arrastando, há onze anos. ----  
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UNIÃO SPORT CLUB – TRANSFERÊNCIA DE VERBA – ESCLARECIMENTO. -----  
O Senhor Vereador Luis Santos perguntou se já havia resposta à questão que tinha colocado 
em reunião anterior sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente esclareceu que tinha havido um lapso dos Serviços, os quais avançaram 
com o processo de transferência de verba sem terem confirmado se o Clube já tinha entregado 
a ata com a aprovação do Relatório e Contas de dois mil e dezasseis, a qual estava pendente 
de uma assinatura. Acrescentou que foi chamada a atenção dos Serviços, para que situações 
deste tipo não se repitam, por razões de ordem legal. --------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e sete de 
junho do corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.818.833,83€ (Dois milhões oitocentos e dezoito mil 
oitocentos e trinta e três euros e oitenta e três cêntimos). ----------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 364.929,70€ (Trezentos e sessenta e quatro mil 
novecentos e vinte e nove euros e setenta cêntimos). --------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES:  --------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município. ----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Dois Mil e Dezoito barra cento e cinquenta ponto vinte ponto 
quatrocentos barra dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução Orçamental do Município do 1º 
trimestre de 2018, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número 
setenta 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 – De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 
2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Quinta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um. --------------------------------------------------------------------------  
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 Dezoito. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Dezoito /Dois Mil e Vinte e Um, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número oitenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------  
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. ----------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS, e 
do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezoito/Dois Mil 
e Vinte e Um. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Dezoito. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a Sexta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número oitenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------  
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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS, e 
do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito. -----------------------------  
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 Dezoito. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número oitenta e dois, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos membros do 
Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS, e 
do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Alteração de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) – Centro 
Histórico de Alvalade. -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 22/2018/1 e informação técnica n.º 15442 de 18/06/2018, da 
Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: 1- Deliberar sobre a alteração de delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
do Centro Histórico de Alvalade conforme Memória Descritiva e Justificativa em anexo,  
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número oitenta e três, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário da reunião,  e de acordo com o estipulado no artigo 13.º do Regime Jurídico 
de Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado através do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, na sua atual redação.------------------------------------------------------------------------------  
2- Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- O n.º 6 do artigo 13.º RJRU estabelece que, após a delimitação de 
ARU, é possível proceder à sua alteração, seguindo os procedimentos aplicáveis para a sua 
aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- A delimitação inicial da ARU do Centro Histórico de Alvalade foi aprovada em 
Assembleia 
Municipal de 23/07/2015 e publicada através do Aviso n.º 8833/2015, em Diário da 
República, 2.ª série de 11 de agosto de 2015. -----------------------------------------------------------  
3- Após três anos de vigência da ARU e na sequência da preparação do projeto de Operação 
de Reabilitação Urbana (ORU), constatou-se que por lapso, na delimitação aprovada em 2015 
não foram comtempladas áreas contíguas que apresentam as mesmas características 
morfológicas, tipológicas e de época construtiva das incluídas na ARU. ---------------------------  
4- A referida situação gera desigualdade ou diferenciação entre áreas idênticas, justificando-
se, por isso, a correção das incongruências detetadas, mantendo-se contudo, na íntegra, os 
pressupostos e critérios que conduziram à criação da ARU, alargados agora às áreas a incluir 
na nova delimitação. ----------------------------------------------------------------------------------------  
5- Atendendo ao objetivo de eliminar as discrepâncias mencionadas e enquadrá-las nos 
programas vocacionados para a reabilitação urbana, acesso ao quadro dos benefícios fiscais 
associados aos impostos municipais e incentivos financeiros, propõe-se as seguintes alterações 
à delimitação da ARU, passando a incluir as seguintes áreas: edifícios que ladeiam a berma 
nascente da Rua José Afonso, entre esta e a Rua J; edifícios que ladeiam a berma sul da Rua 
da Estação, entre esta e a Rua 3; passeio do arruamento a poente da sede da junta de freguesia; 
edifícios que ladeiam a berma sul da Rua S. Sebastião; passeio poente da Rua José Dias 
Coelho; área do lavadouro público e a área de edificações antigas e consolidadas na área 
envolvente (Rua da Bica); edifício na Rua da Liberdade que tinha somente o logradouro 
confinante com o arruamento, inserido na ARU. -------------------------------------------------------  
6- No âmbito da nova delimitação propõe-se excluir algumas áreas da ARU livres de 
edificações que não deveriam ter sido consideradas na ARU atualmente em vigor e que são: 
uma estreita faixa no limite poente, com 2,94m2, correspondente ao acerto com o limite do 
perímetro urbano; uma estreita faixa a norte, com 8,69m2, correspondente ao acerto com o 
limite do centro histórico; uma estreita faixa a sudoeste, com 3,04m2, correspondente ao 
acerto com o perímetro urbano. ----------------------------------------------------------------------------  
7- Em síntese as alterações ora propostas resultam uma área total da ARU de 23,8ha, ao invés 
dos 21,5ha da ARU delimitada em 2015. ----------------------------------------------------------------  
8- Os benefícios fiscais e apoios financeiros a aplicar na ARU encontram-se identificados e 
descritos na memória descritiva e informação técnica de suporte à presente proposta de 
redelimitação da ARU do Centro Histórico de Alvalade. ----------------------------------------------  
9- A ARU será sucedida da elaboração de uma ORU sistemática que visa a integração de 
intervenções de reabilitação urbana dirigida não só ao edificado mas também à qualificação de 
infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e espaços urbanos de utilização coletiva, 
associada a um programa de investimento público e privado, dos potenciais interessados. ------  
10- Após a aprovação da redelimitação da ARU, deverá aprovar-se a respetiva ORU no prazo 
máximo de três anos, através de instrumento próprio – Programa Estratégico de Reabilitação 
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Urbana (PERU) - e vigorará pelo prazo a fixar, que nunca poderá ser superior a 15 anos. -------  
11- A ARU aprovada será publicada em aviso na 2.ª série do Diário da República e divulgada 
na página eletrónica do Município. -----------------------------------------------------------------------  
DE DIREITO: Nos termos do artigo 13.º do RJRU, da alínea n) do n.º 2 do artigo 23.º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como da alínea r) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc), n.º 1 do artigo 33.º da referida 
lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS, e 
do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de 
Sousa, eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Consideramos positivo a 
elaboração deste documento com o levantamento da atual situação e, podendo potenciar a 
recuperação dos diversos edifícios.  -----------------------------------------------------------------------  
Este documento merecia uma apresentação e análise alargada a toda a Câmara. ------------------  
Os Vereadores não permanentes, como é o caso, não têm condições para efetuar uma análise 
mais profunda, limitados no tempo em que o documento nos foi disponibilizado. ----------------  
Pelo que nos abstemos.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO GONÇALVES PEREIRA -----------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos, Águas Residuais 
e aplicação do Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/5814/2018 no valor de 
712,22€, código consumidor 992716._ ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua do Chafariz, Abela. ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 350.30.001/68 de dois mil e dezoito da Divisão 
Administração Financeira, Área Administração de Águas e Saneamento. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 55,34 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 
196,48€, na tarifa variável de Águas Residuais, e 226,97 € na tarifa variável da Água (sem 
IVA). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 
águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 
perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 
produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACEM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Projeto Final da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática para 
a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de Santiago do Cacém. --------  
LOCALIZAÇÃO: Área territorial delimitada pela ARU do Centro Histórico de Santiago do 
Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 22/2015/3, de 24/04/2015 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística e informação técnica n.º 15965 de 22/06/2018.-------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar o projeto final de ORU Sistemática para a ARU do Centro 
Histórico de Santiago do Cacém, conforme documento anexo, o qual 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 pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião, e de acordo com o estipulado em instrumento próprio – Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana (PERU), nos termos dos artigos 16.º, 17.º e 33.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana (RJRU). ------------------------------------------------------------------------------  
2- Submeter o referido projeto final à Assembleia Municipal para aprovação. --------------------  
3- Remeter a ORU aprovada para publicação através de aviso na 2.ª série em Diário da 
República e divulgar na página eletrónica do Município. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- O projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática 
desenvolve-se na Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de Santiago do 
Cacém, cuja delimitação foi aprovada em Assembleia Municipal de 23/07/2015, publicada 
sob 
o Aviso n.º 8832/2015, de 11/08, em Diário da República - 2.ª série e estabelece as opções 
estratégicas de reabilitação e de revitalização da ARU. ------------------------------------------------  
2- Em cumprimento da deliberação de Câmara Municipal de 15/02/2018, procedeu-se à 
elaboração do projeto de ORU Sistemática através de instrumento próprio, designado por 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), determinando-se o prazo de 15 anos 
para a sua execução. -----------------------------------------------------------------------------------------  
3- O município é a entidade gestora da ORU e define as prioridades, os objetivos a prosseguir, 
identifica as ações estruturantes, as ações de iniciativa pública, as estimativas de custos e as 
fontes de financiamento, apresenta o quadro de apoios e incentivos fiscais e financeiros à 
reabilitação urbana, conforme estatui o artigo 33.º do RJRU. ----------------------------------------  
4- Por deliberação da câmara municipal de 19/04/2018 e nos termos dos n.ºs 1 e 2, do artigo 
89.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e artigo 17.º do RJRU, o 
projeto de ORU Sistemática foi submetido a discussão pública. -------------------------------------  
5- A abertura do período de discussão pública foi publicada através do Aviso n.º 5966/2018, 
2.ª série do Diário da República, de 07/5/2018 e decorreu pelo prazo de 20 dias úteis iniciados 
5 dias após a publicação. -----------------------------------------------------------------------------------  
6- O projeto da ORU foi remetido para parecer, não vinculativo, do Instituto da Habitação e 
Reabilitação Urbana (IHRU) em 03/05/2018, por meios eletrónicos. De acordo com o n.º 3 do 
artigo 17.º do RJRU, o IHRU tinha 15 dias para a emissão de parecer, não o tendo feito até à 
presente data. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
7- Não foi recebida quaisquer reclamações, observações sugestões ou pedidos de 
esclarecimento durante o período de discussão pública, pelo que se manteve na íntegra o 
projeto PERU para efeitos de aprovação da ORU Sistemática. ---------------------------------------  
8- Foi elaborado relatório de análise e ponderação do período de discussão pública. -------------  
9- A proposta final da ORU Sistemática é composta pelo PERU, Planta de Delimitação da 
ARU do Centro Histórico de Santiago do Cacém, Planta do Estado de Conservação do 
Edificado, Planta de Localização das Ações de Reabilitação Urbana e o Relatório de Análise e 
Ponderação do Período de Discussão Pública. ----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS, e 
do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de 
Sousa, eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Consideramos positivo a 
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elaboração deste documento com o levantamento da atual situação e, podendo potenciar a 
recuperação dos diversos edifícios.  -----------------------------------------------------------------------  
Este documento merecia uma apresentação e análise alargada a toda a Câmara. ------------------  
Os Vereadores não permanentes, como é o caso, não têm condições para efetuar uma análise 
mais profunda, limitados no tempo em que o documento nos foi disponibilizado. ----------------  
Pelo que nos abstemos.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Vila 
Nova de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 22/2018/2 e informação técnica n.º 15979 de 22/06/2018, da 
Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: 1- Deliberar sobre a alteração da delimitação da ARU de Vila Nova de Santo 
André (VNSA), conforme Memória Descritiva e Justifica em anexo, 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 pelo Senhor Secretário da 
reunião, e em conformidade com o estipulado no artigo 13.º do Regime Jurídico de 
Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado através do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, na sua atual redação.------------------------------------------------------------------------------  
2- Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: DE FACTO: 1- A ARU de VNSA foi alvo de um primeiro alargamento 
a Sudeste, justificado essencialmente pela necessidade de intervenção mais alargada no espaço 
urbano, público e privado do Município. Esta alteração foi aprovada em Assembleia 
Municipal 31/08/2015 e publicada em Diário da República, 2. ª Série, através do Aviso n.º 
10652/2015, de 18 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------  
2- O n.º 6 do artigo 13.º RJRU estabelece que, após a delimitação de ARU, é possível 
proceder à sua alteração, seguindo-se os procedimentos aplicáveis para a sua aprovação. -------  
3- Com início dos trabalhos de levantamento de campo e após 3 anos de vigência da ARU, 
verificou-se haver diversos edifícios em situação de significativa degradação nos bairros mais 
antigos de VNSA, que não estão abrangidos pela atual ARU. ----------------------------------------  
4- A não inclusão destes bairros antigos na delimitação da ARU reduz significativamente a 
possibilidade de intervenção na sua reabilitação. -------------------------------------------------------  
5- Neste sentido, justifica-se a redefinição da delimitação já aprovada, de forma a atingir-se o 
objetivo de reabilitação e regeneração do tecido urbano, propondo-se a Poente a inclusão do 
Bairro da Atalaia Norte, do Bairro da Atalaia Sul e do Bairro Pôr do Sol, a Norte a inclusão do 
Bairro da Várzea e do Bairro da Petrogal. ---------------------------------------------------------------  
6- O novo alargamento proposto para a ARU de VNSA, alicerça-se na vetustez e degradação 
dos bairros agora incluídos, todos erigidos há mais de 30 anos, com notórias carências de 
intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
7- Propõe-se ainda com a nova redelimitação da ARU a exclusão de cerca de 1,5ha 
correspondentes a um bloco de garagens e a um loteamento particular cujo processo data do 
ano 2000. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8- A ARU atualmente em vigor tem a área aproximada de 97 ha, propondo-se agora um 
acréscimo de cerca de 48 ha, resultando numa área total de 145 ha. ---------------------------------  
9- Os objetivos estratégicos a prosseguir mantêm-se os mesmos, sendo no entanto alargados 
às novas áreas a incluir na ARU. --------------------------------------------------------------------------  
10- Nos termos da alínea a) do artigo 14.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana com a 
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aprovação da ARU o município definiu um quadro de benefícios fiscais associados aos 
impostos municipais sobre o património: imposto municipal sobre imóveis (IMI) e imposto 
municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), assim como Incentivos 
Financeiros Municipais pelo que se propõe a sua aprovação conforme exposto em Memória 
Descritiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
11- A ARU será sucedida da elaboração de uma ORU sistemática que visa a integração de 
intervenções de reabilitação urbana dirigida não só ao edificado mas também à qualificação de 
infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e espaços urbanos de utilização coletiva, 
associada a um programa de investimento público e privado, dos potenciais interessados. ------  
12- Após a aprovação da redelimitação da ARU, deverá aprovar-se a respetiva ORU no prazo 
máximo de três anos, através de instrumento próprio – Programa Estratégico de Reabilitação 
Urbana (PERU) - e vigorará pelo prazo a fixar, que nunca poderá ser superior a 15 anos. -------  
13- A gestão e a coordenação da ORU de Vila Nova de Santo André será assumida pelo 
Município em conformidade com RJRU. ----------------------------------------------------------------  
14- A nova ARU aprovada será publicada em aviso na 2.ª série do Diário da República e 
divulgada na página eletrónica do Município. -----------------------------------------------------------  
DE DIREITO: Nos termos do artigo 13.º do RJRU, e da alínea n), n.º 2 do artigo 23.º, da 
alínea r), n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc), n.º 1 do artigo 33.ºda Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS, e 
do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de 
Sousa, eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Consideramos positivo a 
elaboração deste documento com o levantamento da atual situação e, podendo potenciar a 
recuperação dos diversos edifícios.  -----------------------------------------------------------------------  
Este documento merecia uma apresentação e análise alargada a toda a Câmara. ------------------  
Os Vereadores não permanentes, como é o caso, não têm condições para efetuar uma análise 
mais profunda, limitados no tempo em que o documento nos foi disponibilizado. ----------------  
Pelo que nos abstemos.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ------------------------------------------------  
ASSUNTO: Divulgação da pergunta ao Ministério das Finanças sobre expropriados nas 
áreas de Sines e Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa. --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.504/105 – Gabinete de Apoio à Presidência. --------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
TOMAR CONHECIMENTO da pergunta enviada, pelo Grupo Parlamentar do PCP, ao 
Ministério das Finanças, sobre expropriados nas áreas de Sines e Santiago do Cacém. ----------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública – Arrendamento Rural -------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: “Herdade do Canal” em Santiago do Cacém. -----------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.005/102, de 01/06/2018 da Divisão de 
Administração Geral e Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: Adjudicar o Arrendamento da Herdade do canal ao Senhor João Manuel 
Paixão Costa, pelo valor de 550,00€ (Quinhentos e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa 
legal e nas restantes condições da Hasta Pública. -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 500,00€. -------------------------------------------  
2. Único licitante. --------------------------------------------------------------------------------------------  
3. De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACEM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Projeto Final da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) na 
Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de do Cercal do Alentejo. ------ 
LOCALIZAÇÃO: Área territorial delimitada pela ARU do Centro Histórico do Cercal do 
Alentejo – Freguesia do Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 22/2015/5 de 03/07/2015 e informação técnica n.º 16121 de 
25/06/2018, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar o projeto final de ORU Sistemática para a ARU do Centro 
Histórico do Cercal do Alentejo, conforme documento em anexo, o qual 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, 
e através de instrumento próprio – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), nos 
termos dos artigos 16.º, 17.º e 33.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU). --------  
2- Submeter o referido projeto final à Assembleia Municipal para aprovação. --------------------  
3- Remeter a ORU aprovada para publicação através de aviso na 2.ª série em Diário da 
República e divulgar na página eletrónica do Município. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- O projeto de ORU Sistemática desenvolve-se na ARU do centro 
Histórico do Cercal do Alentejo, cuja delimitação foi aprovada em Assembleia Municipal de 
23/07/2015, publicada sob o Aviso n.º 8726/2015, de 10/08, em Diário da República - 2.ª série 
e estabelece as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da ARU. --------------------  
2- Em cumprimento da deliberação de Câmara Municipal de 26/04/ 2018, procedeu-se à 
elaboração do projeto de ORU para a ARU do Centro Histórico de Cercal do Alentejo, através 
de instrumento próprio, designado por Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) 
determinando-se o prazo de 15 anos para a sua execução. --------------------------------------------  
3- O município é a entidade gestora da ORU e define as prioridades, os objetivos a prosseguir, 
identifica as ações estruturantes, as ações de iniciativa pública, as estimativas de custos e as 
fontes de financiamento, apresenta o quadro de apoios e incentivos fiscais e financeiros à 
reabilitação urbana, conforme estatui o artigo 33.º do RJRU. ----------------------------------------  
4- Por deliberação da câmara municipal de 03/05/2018 e nos termos dos n.ºs 1 e 2, do artigo 
89.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e artigo 17.º do RJRU, o 
projeto de ORU Sistemática foi submetido a discussão pública. -------------------------------------  
5 - A abertura do período de discussão pública foi publicada através do Aviso n.º 6618/2018, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, de 17/5/2018 e decorreu pelo prazo de 20 dias 
úteis iniciados 5 dias após a publicação. -----------------------------------------------------------------  
6- O projeto da ORU foi remetido para parecer, não vinculativo, do Instituto da Habitação e 
Reabilitação Urbana (IHRU) em 10/05/2018, por meios eletrónicos. De acordo com o n.º 3 do 
artigo 17.º do RJRU, o IHRU tinha 15 dias para a emissão de parecer, não o tendo feito até à 
presente data. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7- Não foi recebida quaisquer reclamações, observações, sugestões ou pedidos de 
esclarecimento durante o período de discussão pública, pelo que se manteve na íntegra o 
projeto PERU para efeitos de aprovação final da ORU Sistemática. --------------------------------  
8- Foi elaborado relatório de análise e ponderação do período de discussão pública. -------------  
9- A proposta final da ORU Sistemática é composta pelo PERU, Planta de Delimitação da 
ARU do Centro Histórico de Cercal do Alentejo, Planta do Estado de Conservação do 
Edificado, Planta do Estado de Conservação do Espaço Público, Planta de Localização das 
Ações de Reabilitação Urbana e o Relatório de Análise e Ponderação do Período de Discussão 
Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS, e 
do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de 
Sousa, eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Consideramos positivo a 
elaboração deste documento com o levantamento da atual situação e, podendo potenciar a 
recuperação dos diversos edifícios.  -----------------------------------------------------------------------  
Este documento merecia uma apresentação e análise alargada a toda a Câmara. ------------------  
Os Vereadores não permanentes, como é o caso, não têm condições para efetuar uma análise 
mais profunda, limitados no tempo em que o documento nos foi disponibilizado. ----------------  
Pelo que nos abstemos.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada  -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 03/DOGU/SAU de dois mil e dezoito da Secção de 
Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ---------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Sra. Vereadora 
da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido 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. -----------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CERCALINVEST – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS Ld.ª e 
OUTROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2018/3 em nome de Cercalinvest –
Investimentos Imobiliários Ld.ª e Outros – Loteamento Cerca dos Caeiros – Cercal do 
Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Cerca dos Caeiros – Lotes 5, 10, 20, 39, 62, 66, 67, 71, 77, 
78, 79 e 80 – Cercal do Alentejo.--------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2018/3 de 01/02/2018 da Divisão do Ordenamento e Gestão 
Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2018/3, para os lotes n.ºs 5, 10, 20, 
39, 62, 66, 67, 71, 77, 78, 79 e 80, Loteamento Cerca dos Caeiros – Cercal do Alentejo, 
prédios descritos na conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 1609/20050318, 
1614/20050318, 1624/20050318, 1643/20050318, 1666/20050318, 1670/20050318, 
1671/20050318, 1675/20050318, 1681/20050318, 1682/20050318, 1683/20050318 e 
1684/20050318, respetivamente, da freguesia de Cercal do Alentejo, conforme Memória 
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Descritiva e Planta Síntese em anexo, 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 seguinte: --------------------------------------------------------------------------  
No lote 5, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote. -------------------------  
No lote 10, na ampliação do polígono de implantação e da área de implantação e no aumento 
da área bruta de construção em 30,00 m2. ---------------------------------------------------------------  
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 72,00 m2 para 102,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 144,00 m2 para 174,00 m2. ----  
No lote 20, no aumento da área bruta de construção em 40,00 m2. ----------------------------------  
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 78,00 m2 para 118,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 156,00 m2 para 196,00 m2. ----  
No lote 39, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote. ------------------------  
No lote 62, na ampliação do polígono de implantação e da área de implantação e no aumento 
da área bruta de construção em 9,00 m2. -----------------------------------------------------------------  
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 78,00 m2 para 87,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 156,00 m2 para 165,00 m2. ----  
No lote 66, na ampliação do polígono de implantação e da área de implantação e no aumento 
da área bruta de construção em 33,00 m2. ---------------------------------------------------------------  
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 78,00 m2 para 111,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 156,00 m2 para 189,00 m2. ----  
No lote 67, na ampliação do polígono de implantação e da área de implantação e no aumento 
da área bruta de construção em 33,00 m2. ---------------------------------------------------------------  
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 78,00 m2 para 111,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 156,00 m2 para 189,00 m2. ----  
No lote 71, na ampliação do polígono de implantação e da área de implantação e no aumento 
da área bruta de construção em 35,00 m2. ---------------------------------------------------------------  
Assim, a área bruta de construção do r/c passa de 72,00 m2 para 107,00 m2, sendo que, 
consequentemente, a área bruta de construção do lote passa de 144,00 m2 para 179,00 m2. ----  
No lote 77, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote. ------------------------  
No lote 78, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote. ------------------------  
No lote 79, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote. ------------------------  
No lote 80, na ampliação do polígono de implantação definido para o lote. ------------------------  
Em todos os lotes a alterar mantém-se o cumprimento dos alinhamentos frontais dos lotes, 
sendo obrigatório manter-se o alinhamento das edificações principais (2 pisos) e dos 
alinhamentos dos anexos laterais (1 piso). As entradas para o interior dos lotes onde se propõe 
alteração, seja para piso de nível ou para cave, não podem resultar na criação de obstáculos 
nos passeios pedonais, devendo manter-se as normais condições de circulação de pessoas. -----  
Há lugar ao pagamento de Taxas Administrativas no valor de 567,17€ (quinhentos e sessenta 
e sete euros e dezassete 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), e n.º 2 do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 
(RMEU),não tendo sido apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues 
reclamações, sugestões ou observações. ------------------------------------------------------------------  
2- Foi efetuada consulta pública nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do RJUE e artigo 29.º do 
RMEU, não tendo sido apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues 
reclamações, sugestões ou observações. ------------------------------------------------------------------  
3 - Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12, na sua atual redação, cabe à 
Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS, e 
do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: IMOBILIÁRIA CHAPARREIRA LD.ª E OUTROS -----------------------------  
ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2018/4 em nome de Imobiliária Chaparreira 
Ld.ª e Outros, Loteamento do Carrascal – Santiago do Cacém, União das Freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Carrascal – Santiago do Cacém, União das Freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. -----------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 02/2018/4 de 07/02/2018 da Divisão do 
Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2018/4, para os lotes n.ºs 7, 8, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, do 
Loteamento do Carrascal – Santiago do Cacém, prédios descritos na conservatória do Registo 
Predial sob os n.ºs 2813/20071011, 2814/20071011, 2820/20071011, 2821/20071011, ---------  
2822/20071011, 2823/20071011, 2824/20071011, 2825/20071011, 2826/20071011, ------------  
2827/20071011, 2828/20071011, 2829/20071011, 2830/20071011, 2831/20071011, ------------  
2832/20071011, 2833/20071011, 2834/20071011, 2841/20071011, 2842/20071011, ------------  
2843/20071011, 2844/20071011, 2845/20071011, 2846/20071011, 2847/20071011, ------------  
2848/20071011 e 2849/20071011, respetivamente, da freguesia da União das Freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, conforme Memória Descritiva e 
Planta Síntese em anexo, 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. -----------------------------------------  
A alteração ao loteamento visa modificar as cotas de soleira, perfis longitudinais e 
transversais, abertura de novo arruamento e retificação das áreas dos lotes identificados na 
Memória Descritiva e Justificativa e Planta Síntese. A presente alteração ao loteamento não 
altera os parâmetros urbanísticos já verificados como cumpridos no loteamento aprovado. -----  
Há lugar ao pagamento de Compensações Urbanísticas no valor de 1.864,82€ (mil oitocentos 
e sessenta e quatro euros e oitenta e dois cêntimos) e Taxas Administrativas no valor de 
3.952,91€ (três mil novecentos e cinquenta e dois euros e noventa e um cêntimos). --------------  
FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de consulta pública nos termos do n.º 
2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, e artigo 29.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, não tendo sido apresentada oposição 
escrita à alteração ao loteamento ou entregues reclamações, sugestões ou observações. ---------  
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 maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS, e 
do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA DA CONCEIÇÃO BARATA PEREIRA DA COSTA ----------------  
ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de compropriedade ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Casa Nova de Cima, São Francisco da Serra. -----------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processos 03/2018/170 e informação técnica n.º 14648/2018, de 08-06-
2018, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 
prédio denominado “Casa Nova de Cima” sito em São Francisco da Serra, inscrito na matriz 
sob o artigo rústico 106, Secção “G” e artigo urbano 178, descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o nº 1077, com área total de 287000 m2 da Freguesia de São Francisco da 
Serra, a favor de Custódio Rodrigues Gonçalves e Anabela Pereira Ricardo Gamito. ------------  
2- Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 13738, de 04/06/2018, é solicitado 
emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Casa 
Nova de Cima” sito em São Francisco da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 106, 
Secção “G” e artigo urbano 178, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1077, 
com área total de 287000 m2 da Freguesia de São Francisco da Serra, a favor de Custódio 
Rodrigues Gonçalves e Anabela Pereira Ricardo Gamito.---------------------------------------------  
2- De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 
celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos. ---  
3- O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 
emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 
visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente. ------------------------------  
4- Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 
qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 
91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ LUIS DÂMASO SOBRAL -----------------------------------------------------  
ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de compropriedade. ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Dompel, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 
Bartolomeu da Serra. ----------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processos 03/2018/171 e informação técnica n.º 15129/2018, de 14-06-
2018, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 
prédio denominado “Dompel” sito em União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 
Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 196, Secção “M”, 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1728/19960130, com área total de 8000 
m2 da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a 
favor de José Luis Dâmaso Sobral, Carolina Maria Dâmaso e Maria de Fátima Dâmaso 
Palminha Lourenço. -----------------------------------------------------------------------------------------  
2- Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 13859, de 05/06/2018, é solicitado 
emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado 
“Dompel” sito em União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu 
da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 196, Secção “M”, descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o nº1728/19960130, com área total de 8000 m2 da União de Freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de José Luis Dâmaso 
Sobral, Carolina Maria Dâmaso e Maria de Fátima Dâmaso Palminha Lourenço. ----------------  
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2- De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 
celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos. ---  
3- O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 
emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 
visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente. ------------------------------  
4- Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 
qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 
91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO ALBINO ---------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de aumento do número de compartes 
– Prédio “Pocinho”. -----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pocinho, Freguesia de Cercal do Alentejo. --------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processos 03/2018/175 e informação técnica n.º 15542/2018, de 19-06-
2018, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Emitir parecer favorável sobre a constituição de Aumento de Compartes 
para o prédio denominado “Pocinho” sito em Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na 
matriz sob o artigo rústico 39, Secção “F” e artigos urbanos 3557 e 4251, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o nº 1431/20011015, com área total de 12500 m2 da 
Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor de Maria Lúcia Costa dos Santos, Ana Santana 
Ferreira, Gonçalo Santana Ferreira e Manuel Rodrigues de Andrade. -------------------------------  
2- Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 14230, de 08/06/2018, é solicitado 
emissão de certidão para constituição de aumento de compartes para o prédio denominado 
“Pocinho” sito em Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 39, 
Secção “F”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº1431/20011015, com área 
total de 12500 m2 da Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor de Maria Lúcia Costa dos 
Santos, Ana Santana Ferreira, Gonçalo Santana Ferreira e Manuel Rodrigues de Andrade. -----  
2- De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 
celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos. ---  
3- O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 
emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 
visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente. ------------------------------  
4- Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 
qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 
91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO ALBINO ---------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de aumento de compartes – Prédio 
“Fontainhas”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Fontainhas, Freguesia de Cercal do Alentejo.-----------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processos 03/2018/174 e informação técnica n.º 15539/2018, de 19-06-
2018, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Emitir parecer favorável sobre a constituição de Aumento de Compartes 
para o prédio denominado “Fontainhas” sito em Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na 
matriz sob o artigo rústico 21, Secção “F” e artigo urbano 709, descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o nº 937/19940603, com área total de 15250 m2 da Freguesia de Cercal 
do Alentejo, a favor de Maria Lúcia Costa dos Santos, Ana Santana Ferreira, Gonçalo Santana 
Ferreira e Manuel Rodrigues de Andrade. ---------------------------------------------------------------  
2- Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 14227, de 08/06/2018, é solicitado 
emissão de certidão para constituição de aumento de compartes para o prédio denominado 
“Fontainhas” sito em Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 
21, Secção “F” e artigo urbano 709, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 
nº937/19940603, com área total de 15250 m² da Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor de 
Maria Lúcia Costa dos Santos, Ana Santana Ferreira, Gonçalo Santana Ferreira e Manuel 
Rodrigues de Andrade. --------------------------------------------------------------------------------------  
2- De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 
celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos. ---  
3- O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 
emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 
visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente. ------------------------------  
4- Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 
qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 
91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Apresentação da proposta de prestação de serviço analíticos à SEAR S.A. – 
Sociedade Europeia de Arroz S.A.----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.005/95 de 28/05/2018 – DSIQ/Laboratório. ---------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a proposta de serviços analíticos, de dois ensaios ao parâmetro 
Chumbo, à SEAR S.A. – Sociedade Europeia de Arroz S.A., no valor de catorze euros e 
setenta e seis cêntimos (IVA à taxa legal em vigor já incluído), que corresponde ao custo de 
aquisição a Laboratório externo.---------------------------------------------------------------------------  
2 – Aprovar a prestação dos serviços prevista na proposta referida no ponto anterior, no caso 
de aceitação por parte da SEAR - Sociedade Europeia de Arroz, S.A. ------------------------------  
FUNDAMENTOS:1 – Rentabilizar os meios humanos e materiais do Laboratório de Águas; 
2 – Em conformidade com a alínea e) 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. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
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ASSUNTO: Doação de produtos/ géneros alimentícios para a confeção das ementas de 
showcooking na Santiagro 2018. ------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.503/32 de 12 de junho de 2018 da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aceitar a doação de produtos/ géneros alimentícios para a confeção das 
ementas dos momentos de showcooking na Santiagro 2018. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Garantir a realização da confeção das ementas dos momentos 
de showcooking na Santiagro 2018. ----------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o nº 3 do artigo 35º e da alínea j) no 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. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Valor de ingresso para espetáculo – ANTÓNIO RAMINHO – O MELHOR 
DO PIOR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Auditório Municipal António Chainho, Santiago do Cacém. ----------------  
REFERÊNCIA: 2018/900.10.001/48, 13/04/2018, Divisão de Cultura e Desporto. -------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o valor único de dez euros por ingresso, a favor da produtora. ----------  
FUNDAMENTOS: DE FACTO: Potenciar a valência do espaço neste domínio. ----------------  
DE DIREITO: Artigoº 33, nº 1 alínea e) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei nº 75/2013, de 12 setembro. ---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2018/2019: Aprovação. ------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2018/150.20.101/28, de 15/06/2018, da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar o Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2018/2019, em 
anexo, 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. ----------------------------------------------------------------------  
Dois: Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar os vinte e 
oito circuitos especiais de transporte escolar para o Ano Letivo 2018/2019 previstos. -----------  
FUNDAMENTOS: Um: alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; artigos 10º e 15º do 
Decreto_Lei nº 299/84, de 5 de setembro e Portaria nº 766/84, de 27 de setembro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------  
ASSUNTO: Medidas de Ação Social Escolar e Socioeducativas - Ano Letivo 2018/2019. 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número 2018/150.20.101/5 de 14/06/2018, da Divisão de 
Educação, Ação Social e Saúde. ---------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: No âmbito das suas atribuições e competências e em concomitância com as 
medidas de Política Municipal em matéria de Ação Social Escolar e Ação Socioeducativa 
propõe-se para o ano letivo 2018/2019, que: ------------------------------------------------------------  
\ Sejam mantidos os dois escalões de Ação Social Escolar A e B e que o posicionamento seja 
determinado pelo Escalão do Abono de Família. -------------------------------------------------------  
1 – Material Escolar e Fichas de Atividades: ---------------------------------------------------------  
A Ação Social Escolar seja, à semelhança dos anos transatos, extensiva à Educação Pré- 
Escolar no tocante às refeições escolares e apoio para o material escolar. --------------------------  
1. Que se mantenham para a Educação Pré-Escolar e para o 1º Ciclo do Ensino Básico os 
montantes de 25 euros para o escalão A e 50% desse valor para o Escalão B, para material 
escolar a ser levantado nas papelarias do Agrupamento respetivo. -----------------------------------  
2. Que o Município suporte os custos a 100% para o Escalão A e 50% para o Escalão B das 
Fichas de Atividades a serem levantadas pelos Encarregados de Educação nas papelarias e 
livrarias mediante indicação do Município, independentemente da gratuitidade dos manuais 
escolares do 1º ciclo entregues pelo Ministério de Educação. ----------------------------------------  
2 – Apoio Visitas de Estudo 1º Ciclo do Ensino Básico: -------------------------------------------  
1. Apoiar com 20 euros para o escalão A e 10 euros para o escalão B, a ser transferido para o 
Agrupamento de Escolas. -----------------------------------------------------------------------------------  
3 – Fornecimento de Refeições:--------------------------------------------------------------------------  
1. Manter a extensão à Educação Pré-Escolar do Programa de Generalização de Refeições do 
1º Ciclo do Ensino Básico; ---------------------------------------------------------------------------------  
2. Manter o financiamento a 100% e a 50% do custo de refeição escolar às crianças e alunos 
Escalão A e Escalão B, em período letivo; ---------------------------------------------------------------  
3. Suportar os custos de refeição aos alunos escalão A (100%) e escalão B (50%) aos alunos 
inscritos e a frequentar as respostas de ATL, promovidas pelos Agrupamentos de Escolas nas 
interrupções letivas mediante solicitação e indicação prévia dos respetivos Agrupamentos. ----  
4. Mais se propõe os seguintes prazos: As candidaturas decorrem de 18 de junho a 28 de 
junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Mais se propõe que todas as candidaturas rececionadas após 8 de agosto sejam consideradas 
apenas para efeitos de Apoio à Refeição Escolar e Material Escolar. --------------------------------  
4 – Atividades de Animação e Apoio à Família – Educação Pré-Escolar (AAAF) -----------  
No tocante às Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) são um serviço prestado 
pelo Município de Santiago do Cacém constituindo uma resposta Social e Educativa que 
pretende responder às necessidades das famílias e das crianças da Educação Pré-Escolar que 
frequentam os jardins de infância da Rede Pública. ----------------------------------------------------  
Esta resposta Socioeducativa é da responsabilidade do Município em estreita articulação com 
os Agrupamentos de Escolas os quais, através das/os respetivas/os Educadoras/es garantem 
a supervisão pedagógica. -----------------------------------------------------------------------------------  
Para o ano letivo 2018/2019 propõe-se: ------------------------------------------------------------------  
1. Manutenção de gratuitidade desta Resposta, em todos os Jardins de Infância da Rede 
Pública e nas 3 valências:-----------------------------------------------------------------------------------  
1.1. Acolhimento, refeições e prolongamento. ----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - A Importância de que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia 
do acesso de todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; ----------------------------------------  
- A importância de que se reveste a Ação Socioeducativa no contexto das Politicas Sociais 
para as crianças e para as Famílias; -----------------------------------------------------------------------  
- nºs 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro; ----------  
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- alínea hh), nº1, do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
75/2013, 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------  
- nº1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artigo 13º do Despacho  
nº 8452-A/2015, de 31 de julho na redação dada pelo despacho 5296/2017, de 16 de junho. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: QUADRICULTURA ASSOCIAÇÃO ------------------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo entre o Município de Santiago do Cacém e a Quadricultura 
Associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/850.10.002/10 de 05/06/2018 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Quadricultura Associação, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número noventa e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro; ----------------------------------  
2- A Quadricultura Associação assume um papel relevante na promoção de atividades na 
Comunidade em que se insere. -----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ACADEMIA SÉNIOR DE ARTES E SABERTES DE SANTO ANDRÉ----  
ASSUNTO: Transferência de verba. -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº2018/850.10.002/8 de 05/06/2018 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 810,00€ (oitocentos e dez 
euros) para a Academia Sénior de Artes e Saberes de Santo André, como forma de apoio ao 
desenvolvimento do seu Plano de Atividades. ----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1-Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/13 de 12 de setembro; -------------------------------------  
2- A ASAS – Academia Sénior de Artes e Saberes de Santo André, tem como objeto a 
promoção do desenvolvimento pessoal e social dos cidadãos, particularmente do grupo etário 
maior de 50 anos, nas áreas cultural, educativa, social e outras, contribuindo para a 
manutenção da qualidade de vida, aprendizagem lúdica e desinteressada, bem estar e 
participação cívica de todos os que se encontram já retirados das suas atividades profissionais.  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo três do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dois dos Senhores 
Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS. ----------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis Santos foi feita a seguinte 
declaração de voto: “ Abstenho-me porque desconheço qual o critério para atribuição destas 
verbas, dado que não existe um Regulamento Municipal para o efeito”. ----------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DE CANTARES REGIONAIS AMANTES DO ALENTEJO ------  
ASSUNTO: Transferência de Verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade. -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número2018/850.10.003/10 de 06/06/2018 da Divisão de Cultura 
e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar uma transferência de verba no valor de 648,00€ (seiscentos e quarenta 
e oito euros) destinada a apoiar as atividades e deslocações previstas para 2018. -----------------  
FUNDAMENTOS: 1 – O Grupo de Cantares Regionais Amantes do Alentejo tem divulgado 
a nossa música e a nossa região um pouco por todo o pais, através das inúmeras atuações que 
realizam e também dos programas de televisão onde tem participado. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo três do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dois dos Senhores 
Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS. ----------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis Santos foi feita a seguinte 
declaração de voto: “ Abstenho-me porque desconheço qual o critério para atribuição destas 
verbas, dado que não existe um Regulamento Municipal para o efeito”. ----------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------  
ASSUNTO: Transferência de verba – Igreja Matriz. ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2018/850.10.003/9, de 05/06/2018 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 6.619,52€ (seis mil 
seiscentos e dezanove euros e cinquenta e dois cêntimos) para a Fábrica da Igreja Paroquial de 
Santiago do Cacém destinada a assegurar a contratação de uma funcionária que assegure a 
abertura, manutenção e limpeza da Igreja Matriz entre junho e dezembro do corrente ano. -----  
FUNDAMENTOS: 1- Considerando que este é um espaço procurado por turistas e 
peregrinos e classificado como monumento nacional a sua abertura ao público é uma mais 
valia para o Município de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------  
2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CORAL VOZES D´ARTE -----------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba. -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/850.10.002/9 de 05/06/2018 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 3.240,00€ (três mil duzentos 
e quarenta euros), para a Associação Coral Vozes D´Arte, como forma de apoio ao 
desenvolvimento do seu Plano de Atividades. ----------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1- Ao Abrigo da alínea u) do artigo 33º do regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------  
2- A Associação Coral Vozes D´ Arte desenvolve um importante trabalho de divulgação e 
promoção da música coral dentro e fora do Município. ------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo três do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dois dos Senhores 
Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleito do PS. ----------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis Santos foi feita a seguinte 
declaração de voto: “ Abstenho-me porque desconheço qual o critério para atribuição destas 
verbas, dado que não existe um Regulamento Municipal para o efeito”. ----------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTIAGO DO CACÉM --------  
ASSUNTO: Baile - Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de 
Ruído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, do Lar de Santa Maria em 
Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória 
2018/450.10.221/47 e Proc. de Licenciamento Especial de Ruído 2018/450.10.215/48 de 
14/06/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos solicitados pela Requerente para a realização de 
um Baile a realizar no dia 29 de junho de 2018, entre as 18h e as 24h. -----------------------------  
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: PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS -------------------------------------------  
ASSUNTO: Baile - Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de 
Ruído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sede do PCP em Alvalade. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória 
2018/450.10.221/48 e Proc. de Licenciamento Especial de Ruído 2018/450.10.215/49 de 
18/06/2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pelo Requerente para a realização de 
um Baile a realizar nos dia 07 de julho de 2018, entre as 22h 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: ESTAÇÃO DO COMBOIO BAR, LDA. --------------------------------------------  
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ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 
Ruído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/49,50e51 e de 
2018/450.10.215/50,51e52 de 08/02/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Estação do Comboio Bar, Lda. 
para a realização de Música ao Vivo nos dias 29e30 de junho; 6,7,13,14,17,27e28 de julho e 
3,4,10,11,14,17,18,24e25 de agosto de 2018, no "Park Lounge Café" - Parque Verde na 
Quinta do Chafariz em Santiago do Cacém das 22.30h às 03h. --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 
Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002 de 16/12 e o 
Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007 de 17/01. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO AREALÃO -----------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído. --  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/52 e de 2018/450.10.215/54 de 
25/06/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos solicitados pela Associação de Moradores do 
Arealão para a realização das “Festas Anuais” nos dias 07, 14 e 21 de julho de 2018, no 
Recinto Exterior Junto ao Polidesportivo do Arealão entre as 21h e as 04h. -----------------------  
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: PEDRA ANGULAR – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PATRIMÓNIO DA 
DIOCESE DE BEJA. --------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba. ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja. -----------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº2018/850.10.003/4 de 05/06/2018 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 7.500,00€ (sete mil e 
quinhentos euros), como forma de apoio à realização do Festival Terras Sem Sombra. ----------  
FUNDAMENTOS: 1- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------  
2 – O Festival Terras Sem Sombra – Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo propõe uma 
programação de qualidade internacional de concertos de música erudita e fomenta a criação de 
novos pólos culturais e o desenvolvimento de novos públicos para a música erudita e para a 
música antiga em particular, sendo um projeto de interesse relevante para o Município. --------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 onze horas e quarenta 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 
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O Secretário da Reunião 
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