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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZOITO ---------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Presidente da Câmara Municipal, Óscar Domingues Ramos, Albano Joaquim Mestre Pereira, 

Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim 

de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente, em férias, e do Senhor Vereador Luis Santos. -------  

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

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

declarada aberta pela Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos, às nove horas e trinta minutos.  

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador Luis 

Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: SISTEMA NACIONAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE DA INFÂNCIA- 

EQUIPA LOCAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento --------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/950.20.301/12. ----------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do oficio remetido pela Equipa Local de Intervenção 

Precoce de Santiago do Cacém e da Direcção da Cercisiago, onde agradecem o apoio logístico 

e cedência de espaço para a realização da iniciativa “ Encontro de Famílias”, no dia 08 de junho, 

no Parque Central em Vila Nova de Santo André. -------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: JORNAL “ O LEME” --------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento do apoio prestado na Festa de Verão. ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/950.20.300/11 – GAP. ------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do ofício remetido pelo Jornal “ O LEME”, onde agradecem à 

Câmara Municipal de Santiago do Cacém o apoio prestado na Festa de Verão, realizada nos dias 

6 e 7 de julho no Adro da Igreja Paroquial de Santa Maria, em Santo André. --------------------------  

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

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

ASSUNTO: Divulgação do Projeto de Lei n.º 1763/XIII - Pelo cumprimento do Plano 

rodoviário e plena conclusão do IP8 nos distritos de Setúbal e Beja. -------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.504/117 – GAP -----------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do projecto Lei nº1763/XIII, apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PCP, sobre o cumprimento do Plano rodoviário e plena conclusão do IP8 nos 

distritos de Setúbal e Beja. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – 

PCP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Conclusões das Jornadas Parlamentares do PCP realizadas no Litoral 

Alentejano--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.504/115. --------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO das conclusões das Jornadas Parlamentares do PCP, realizadas 

no Litoral Alentejano, nos dias 7 e 8 de junho DE 2018 -----------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Ratificação, aprovação de conta final e revisão de preços – Construção do 

Edifício Mortuário --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2016/300.10.001/8, de 09/06/2016, da Divisão de Projecto e 

Obras – (Processo 01.08.04/DPO/16 – papel). -----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Ratificar o acto administrativo do Senhor Presidente, praticado em 

17/07/2018, de aprovação de conta final e revisão de preços, exarado sobre o documento interno 

com o registo nº 18495. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Aprovação da Conta final que se anexa para posterior envio ao 

empreiteiro, de acordo com o n.º 1 do artigo 401.º do Código dos Contratos Públicos aprovado 

pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovação do cálculo de revisão de preços provisória, no valor de 2.987,70€. -------------  

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

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

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

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

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ----  

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

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

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: MARIA DOS ANJOS NUNES ---------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2018-07-26                                                                                                      Pág. 3 

ASSUNTO: Pedido de redução dos valores da tarifa variável de Resíduos Urbanos, Águas 

Residuais e aplicação do consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/45979/2018 no 

valor de 1275,74€ e pagamento em prestações após redução, referente ao consumidor 

8598. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Oliveiros Martins Nº 22, Ermidas Sado -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/950.20.001/142, documento interno nº 16969 de 

03/07/2018, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução do valor de 106,42€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 

371,72€ na tarifa variável de Águas Residuais e 391,16€ 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: ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A. ---------------------------------------------  

ASSUNTO: Declaração de Interesse Público Municipal da Obra “Adução a Alvalade” 

Construção do Reservatório, Central Elevatória e Condutas ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº. 2018/450.20.001/1, de 04-07-2018, da Divisão de Projeto e 

Obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Que seja declarado de Interesse Público Municipal da obra “Adução a 

Alvalade”- construção do reservatório, central elevatória e condutas, a realizar pelas Águas 

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

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

FUNDAMENTOS: 1- A AgdA, na qualidade de entidade gestora dos serviços de exploração e 

gestão dos sistemas de água “em alta”, solicitou a emissão de uma declaração de interesse 

público municipal relativamente à obra “Adução a Alvalade” - construção do reservatório, 

central elevatória e condutas. A implementação da infraestrutura técnica de adução às redes 

de distribuição de água municipais é uma ação estruturante do sistema de distribuição de água do 

Litoral Alentejano destinada a garantir os caudais necessários à distribuição de água, em 

particular, nas redes municipais de Alvalade, Ermidas-Sado, Ermidas Aldeia, Outeiro do Lobo, 

Foros da Casa Nova e Foros do Locário, no Município de Santiago do Cacém. ------------------------  

2- A intervenção prevista implicará ações em áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional 

(REN) e a Reserva Agrícola Nacional (RAN). Como tal e para efeitos de instrução dos 

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

declaração de interesse público municipal. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

cláusula 14ª que a Entidade Gestora da Parceria (EGP) poderá constituir as servidões e requerer 

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2018-07-26                                                                                                      Pág. 4 

4- A obra em causa é um projeto de relevante interesse para o município, porquanto visa a 

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

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

5- Neste sentido aponta a informação técnica da Divisão de Projeto e Obras no qual se demonstra 

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

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

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

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ----  

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

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

ASSUNTO: Candidatura “Projeto Integrado de Requalificação e Modernização dos 

Equipamentos Desportivos do Parque Urbano do Rio da Figueira - um parque de todos e 

(desporto) para todos” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/850.10.002/17, do Gabinete de Estudos e Planeamento -------  

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

PROPOSTA: Aprovação da Candidatura “Projeto Integrado de Requalificação e Modernização 

dos Equipamentos Desportivos do Parque Urbano do Rio da Figueira - um parque de todos e 

(desporto) para todos”, ao Programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais 

(Despacho 6247/2018), documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número 

cem, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-

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

FUNDAMENTOS: UM - Aprovação da Candidatura, de acordo com a d) do n.º 26 do 

Despacho nº 6274/2018, publicado no Diário da República, 2ª série – Nº 123 – de 28 de Junho 

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

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

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

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ----  

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 

Candidatura para a Requalificação e Modernização dos Equipamentos Desportivos do Parque 

Urbano do Rio da Figueira. -----------------------------------------------------------------------------------------   

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

ASSUNTO: Cedência do Espaço Superior do edifício da Torre de Água do Cerro da Inês  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.50.201/448, de 20/07/2018 da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência, por Contrato de Comodato, do espaço superior da 

Torre de Água do Cerro da Inês, em Santiago do Cacém, à Antena Miróbriga, para aí funcionar 

as instalações e estúdios da Antena Miróbriga Rádio. --------------------------------------------------------  

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

em anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o solicitado pela Antena Miróbriga. --------------------------  
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2- De acordo com a alínea g) do nº 1 do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

DELIBERAÇÃO: Adiar para a próxima reunião de Câmara. --------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SÉCULO AFIRMATIVO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA 

ASSUNTO: “ Verão de Fado” - Licenciamento e Isenção das Taxas de Licenciamento de 

Recinto de Diversão Provisória e Licença Especial de Ruido – Ratificação do Despacho ---  

LOCALIZAÇÃO: Tenda Multiusos na Lagoa de Santo André ------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos de Licenciamento Nºs. 2018/450.10.221/61 e 2018/450.10.215/66 

DAGF/SAG de 16 de julho de 2018. -----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o Despacho do Senhor Presidente, de 18 de julho de 2018, referente ao 

Licenciamentode Recinto de Diversão Provisória e Licença Especial de Ruído para a realização 

de “Verão deFado” no dia 20/07/2018, promovido pela Século Afirmativo – Associação 

Cultural e Educativa de Vila Nova de Santo André, bem como o despacho da Isenção das taxas 

de licenciamentos no valor de 27,40€. ----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 

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

É competência da Câmara Municipal o Licenciamento da Recintos de Diversão Provisória – ao 

abrigo do nº 1 do artigo 7º A e alínea e) do artigo 8º do Decreto-Lei nº 309/2002 de 16/12, 

conjugado com o Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro; -------------------------------------------  

É competência da Câmara Municipal a emissão de Licenças Especiais de Ruído, ao abrigo do 

artigo 15º do Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/2007 de 16 de 

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

A Associação não apresentou os pedidos em tempo útil de serem deliberados pela Câmara 

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

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

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

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

ENTIDADE: SÉCULO AFIRMATIVO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA 

ASSUNTO: “Verão de Fado” – Licenciamento e Isenção de Taxas de Licenciamento de 

Recinto de Diversão e de Licenciamento Especial de Ruído-------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Tenda Multiusos na Lagoa de Santo André ------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2018/450.10.221/62-2018/450.10.215/67 de 16/07/2018 – da 

DAGF/SAG/TAXAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar os Licenciamentos solicitados pela requerente “Verão de Fado” no dia 

24 de agosto, bem como apoiar a realização dos mesmos, através da isenção do pagamento de 

taxas relativas ao Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória, no valor de 12.67€. e 

Licenças Especiais de Ruído no valor de 14.73€---------------------------------------------------------------  

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 na redacção 

dada pelo Decreto-Lei nº 268/2009, de 29/09 e Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do 

artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo decreto-lei nº9/2007 de 178/01 e 

respectivas alterações. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: LUIS MANUEL BATISTA DA SILVA ---------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos e 

águas residuais debitados na fatura n.º 001/73964/2018 no valor de 314,94€ e pagamento 

em prestações após redução, referente ao consumidor n.º481079. ----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lote 9, Deixa O Resto. --------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/350.30.001/112,documento interno nº 18638 de 

19/07/2018, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 28,16€ na tarifa variável de Resíduos urbanos,90,11€ na 

tarifa variável de Águas Residuais, e 78,54 € 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: JOSÉ MANUEL DA SILVA COSTA -----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel 

sito na Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. --------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro do Porto Velho n.º 4 – 2.º Esq.º freguesia de Santo André. --------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03-2018-193 datado de 21-06-2018, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de José Manuel da Silva Costa. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, - Bairro do Porto 

Velho n.º 4 – 2.º Esq.º da freguesia de Santo André, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

1527-F e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 

1357/19910227 da freguesia e Santo André. -------------------------------------------------------------------  

2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ----------------------------------------------------  

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

(aprovado pelo Decreto-Lei 307/209 de 23 de outubro na sua atual redação),o Município de Santiago 

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

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

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

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

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

4.Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, deixando 

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

reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente, apoios fiscais e financeiros no âmbito da 

ARU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE:CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA --------------------------------  
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ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

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

LOCALIZAÇÃO: fração "S" do prédio urbano, sito no Bairro do Pica Pau, Banda 6, Edifício 

1, r/c B, em Vila Nova de Santo André da freguesia de Santo André. ------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 17303 de 12/07/2018 - Processo 

2018/450.30.502/166 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ------------------------------  

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

PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a transmissão 

onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André - fração "S" do prédio urbano, sito no Bairro do Pica Pau, Banda 

6, Edifício 1, r/c B, em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, inscrito na matriz 

sob o artigo 4266 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1627. ----------------------  

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

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

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

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

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

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

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

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

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

reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no âmbito da 

ARU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ CARLOS JOÃO. ------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel 

sito na Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. --------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro dos Serrotes, n.º 27, 3.º andar da freguesia de Santo André. -------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03-2018-197 datado de 04-07-2018 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de José Carlos João. ------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, - Bairro dos Serrotes 

n.º 27 – 3.º da freguesia de Santo André, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2231 –G 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 2229/19940121-

G da freguesia e Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------  

Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ----------------------------------------------------  

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

(aprovado pelo Decreto-Lei 307/209 de 23 de outubro na sua atual redação),o Município de Santiago 

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

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

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

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

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

4.Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, deixando 

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

reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente, apoios fiscais e financeiros no âmbito da 

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

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

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

ENTIDADE: JEAN FERNAND ANDRÉ VALLIER ----------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Casa Acima, em São Bartolomeu da Serra, União das Freguesias de 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2018/212 e informação técnica n.º 17840/2018, de 10-07 2018, 

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

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

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

denominado “Casa Acima” sito em São Bartolomeu da Serra, União das Freguesias de 

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

rústico 38, Secção “K” e artigo urbano 1031, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o nº 193/19910711, com área total de 7500 m2 da União das Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de Bastien Paul Siffrein Vallier e Theo 

Vallier, doação a dois filhos com reserva do usufruto. --------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 16499, de 05/07/2018, é solicitado 

emissãode certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Casa 

Acima” sito em São Bartolomeu da Serra, União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 38, Secção “K”, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 193/19910711, com área total de 7500 m² da 

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

Bastien Paul Siffrein Vallier e Theo Vallier, doação a dois filhos com reserva do usufruto.---------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: BASTIEN PAUL SIFFREIN VALLIER--------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Casa Acima, em São Bartolomeu da Serra, União das Freguesias de 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2018/213 e informação técnica n.º 17842/2018, de 10-07 2018, 

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

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

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

denominado “Casa Acima” sito em São Bartolomeu da Serra, União das Freguesias de Santiago 

do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 43, 

Secção “K” e artigo urbano 835, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 
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o nº 462/20090512, com área total de 52250 m2 da União das Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de Theo Vallier e venda ½ ao Irmão, com doação 

na usufruto aos pais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 16501, de 07/07/2018, é solicitado emissão 

de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Casa Acima” sito 

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

Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 43, Secção “K”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 462/20090512, com área total de 52250 m² da União 

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

Vallier e venda ½ ao Irmão , com doação na usufruto aos pais. --------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: MARIA ISABEL DÂMASO SOBRAL ROSA ------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Vale Verde, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2018/172 e informação técnica n.º 18490/2018, de 17-07-2018, 

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

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

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

denominado “Vale Verde” sito em União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 41, Secção “M”, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 3926/20170424, com área total de 3000 m2 da 

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

Maria Isabel Dâmaso Sobral Rosa e Francisco António Sobral. -------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 13863, de 05/06/2018, é solicitado emissão 

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

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

matriz sob o artigo rústico 41, Secção “M”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

3926/20170424, com área total de 3000 m2 da União de Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de Maria Isabel Dâmaso Sobral Rosa e Francisco 

António Sobral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: MARIA DA LUZ PARREIRA RIBEIRO. -----------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Caganita de Baixo, Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------  

 REFERÊNCIA: Processo nº 03/2017/367 datado de 22/12/2017 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque sobre o prédio misto inscrito na matriz predial sob o 

artigo nº 16, secção S e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o 

nº 2647/20111020, com a área total de 450.00 m2 da Freguesia de Cercal do Alentejo. 

FUNDAMENTOS: De facto: 1. Através do requerimento n.º 26022, de 22/12/2017 solicita 

um pedido de destaque, nostermos do n.º 4 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na suaredacção actual, sito em prédio denominado “Caganita de Baixo”, inscrito na 

matriz 16Rústico [S], descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 2647 de 20-

10- 2011, em Caganita, na freguesia de Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------  

2. Da leitura da certidão da Conservatória do Registo Predial o prédio tem uma área de 4.500 

m2, correspondendo 67 m2 à área coberta e 4.433 m2 à área descoberta. A área coberta 

corresponde ao artigo urbano 1620, a que corresponde uma edificação de uma casa de um piso 

com logradouro de 36 m2. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Os elementos agora anexados ao processo referem-se à certidão de dispensa de licença de 

utilização que foi emitida para o artigo urbano 1620, inscrito na Certidão da Conservatória do 

Registo Predial sob a ficha n.º 2647/20111020. ---------------------------------------------------------------  

4. Analisados os elementos apresentados verifica-se que, estamos perante um destaque urbano, ao 

abrigo do n.º 4 do artigo 6º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e a parcela 

a destacar ficará composta com as seguintes áreas e confrontações, a saber: 

_ Área Total do Prédio Urbano (C.R.P. n.º 2647 de 20-10-2011) – 4.500 m2; -------------------------  

_ Área da Parcela A (parcela a destacar) – 2.250 m2; --------------------------------------------------------  

_ Área da Parcela B (parcela remanescente onde ficará assente o artigo urbano n.º 1620) – 2.250 

m2; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

_ Confrontações:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Norte: Cerca do Doutor José Francisco Sequeira de Melo; -------------------------------------------------  

Sul: Parcela B; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nascente: Arruamento público; ------------------------------------------------------------------------------------  

Poente: Cerca de José Gomes da Silva.--------------------------------------------------------------------------  

5. Alerta-se desde já que, de acordo o n.º 6 do Artigo 6.º do Decreto-Lei acima referido, não será 

permitido efectuar, na área correspondente ao prédio originário, novo destaque por um prazo de 

10 anos contados da data do destaque anterior.-----------------------------------------------------------------  

6. Ainda segundo o n.º 7 do artigo 6º do RJUE, “O condicionamento da construção bem como 

o ónus do não fraccionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial 

sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada 

qualquer obra de construção nessas parcelas”. -------------------------------------------------------------  

De direito: Nos termos do disposto no artigo 6º nºs 4, 6, 7 e 9 do Regime Jurídico da Edificação 

e Urbanização (aprovado pelo DL-555/99, de 16/12, na sua atual redação). ---------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento --------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/850.10.600/56 de 9/5/2018 do Serviço Municipal de 

Desporto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO: Agradecimento da direcção da colectividade pelo apoio 

prestado pela Autarquia à realização da 13ª edição da Limpeza de Praias que se realizou no 

passado dia 10 de junho de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2018/2019 – Abertura de concurso ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/150.10.702/54 de 16/07/2018, da DEASS. ----------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime António Pereira Pires de Cáceres. ----------------------  

PROPOSTA: UM – atribuir para o ano letivo 2018/2019 35 bolsas de estudo, das quais 23 

destinadas a Renovações e 12 a Primeiras Candidaturas; ----------------------------------------------------  

DOIS – que o quantitativo mensal da bolsa de estudo seja de 130,00€ para os estudantes 

matriculados em estabelecimentos de ensino superior fora do município, e de 65,00€ para os 

estudantes inscritos e matriculados na Universidade Aberta; ------------------------------------------------  

TRÊS – considerar como área de estudo prioritária a Saúde, dando continuidade ao que tem 

vindo a ser deliberado desde 2001/11/21; -----------------------------------------------------------------------  

QUATRO – que seja aberto concurso para atribuição de bolsas de estudo nos seguintes 

períodos: Renovações de 1 de agosto a 30 de setembro e Primeiras Candidaturas de 1 de 

setembro a 31 de outubro; -------------------------------------------------------------------------------------------  

CINCO - autorizar a acumulação de bolsas de estudo até ao limite máximo de 350,00€ e, no 

caso em que o somatório das duas bolsas ultrapasse o limite referido, seja a bolsa de estudo 

municipal reduzida até ao montante em que o somatório das duas perfaça aquele valor; ------------  

SEIS – para efeitos do referido no número cinco, os bolseiros devem apresentar declaração dos 

Serviços Sociais do estabelecimento de ensino superior/ Direção Geral de Ensino Superior/outras 

entidades comprovativa do recebimento de bolsa de estudo e seu montante mensal/anual. ----------  

FUNDAMENTOS: UM – a despesa de um estudante deslocado é substancialmente maior que a 

de um estudante matriculado na Universidade Aberta, na medida em que aquele tem de 

suportar despesa inerente ao seu alojamento, fator não aplicável a este;----------------------------------  

DOIS – números 1, 2 e 4 do artigo 4º, número 3 do artigo 8º e alínea a) do artigo 15º do 

Regulamento Municipal para a Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, e 

deliberações de Câmara de 2001/11/21 e subsequentes, a última das quais de 2017/08/03. --------  

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

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

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

ENTIDADE: ALSAB – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 

DA LAGOA DE SANTO ANDRÉ E BRESCOS ----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lagoa de Santo André ---------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/850.10.002/13 de 26/07/2018 da Divisão de Cultura e 

Desporto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar uma transferência de verba no valor de 1.000,00€ (mil euros), para a 
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ALSAB- Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Lagoa de Santo André e Brescos, 

como forma de apoio ao desenvolvimento do Plano de Atividades; ---------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- A ALSAB desenvolve um importante trabalho a nível cultural, 

desportivo e recreativo e assume um papel relevante na comunidade onde está inserida; ------------  

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

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

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

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

ENTIDADE: ARTECORGERAÇÃO – ASSOCIAÇÃO ARTES COR GERAÇÃO ----------  

ASSUNTO: “ Verão de Fado” - Licenciamento e Isenção das Taxas de Licenciamento de 

Recinto de Diversão Provisória e Licença Especial de Ruido -----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Tenda Multiusos na Costa de Santo André -------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos de Licenciamento Nºs. 2018/450.10.221/57 e 58 e 

2018/450.10.215/60 e 61 DAGF/SAG de 05/07/2018 e Informação nº 17397/DCD-Divisão 

Cultura e Desporto de 05/07/2018. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

realização dos mesmos, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de 

Recinto de Diversão Provisória, no valor de 25,34€. e Licenças Especiais de Ruído no valor de 

29,46€--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 na redacção 

dada pelo Decreto-Lei nº 268/2009, de 29/09 e Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do 

artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo decreto-lei nº9/2007, de 178/01 e 

respectivas alterações. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CANDEIA – ASSOCIAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Acampamento Ocasional -----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Quinta da Ortiga ----------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.211/01 da DAGF/SAG/Taxas e 

Licenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento solicitado pela CANDEIA – Associação para 

Animação de crianças e jovens para a realização do Acampamento Ocasional de 28 de julho a 28 

de agosto de 2018, na Quinta da Ortiga em Santiago do Cacém. ------------------------------------------  

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

Ocasional ao abrigo do Artigo 18º do Decreto-Lei nº310/2002, de 18/12. ------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CASA DO POVO DO CERCAL DO ALENTEJO ------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/63 e de 2018/450.10.215/68 de 

17/07/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Casa do Povo do Cercal do 

Alentejo para a realização do Encontro de Grupos Corais e Baile no dia 28 de julho de 2018, 

na Praça de Touros do Cercal do Alentejo entre as 16.30h e as 04h. --------------------------------------  
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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.----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pela Senhora Margarida Santos, Vice-

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

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

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

reunião pelas dez horas e dez minutos. ---------------------------------------------------------------------------  

 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


