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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E DOIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO ------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 

Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar 

Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, 

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

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

Verificou-se as ausências dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Francisco Sousa. --------------  

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

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

declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, às nove horas e 

trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

três de reunião anterior, cuja votação ficou adiada para a próxima reunião de Câmara. -------------  

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores Vereadores 

Albano Pereira e Francisco Sousa. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Propostas de Alteração do PCP - Orçamento do Estado para 2019- 

Autarquias Locais ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo Nº 2018/900.10.504/158 – GAP ----------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO das propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar 

do PCP, ao Orçamento de Estado para 2019, no plano da administração local que vão no sentido 

da recuperação da autonomia do Poder Local. -----------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Índices do Tarifário de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém.---------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.002/1211 de 15/11/2018 da DAGF-área 

administrativa de águas e saneamento. ---------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Aprovar a manutenção dos índices constantes dos artigos 55.º e 56.º do 

Regulamento Municipal de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém. ---------------------------  

2 – Aprovar a manutenção do tarifário de Abastecimento de água, resultante da aplicação dos 

índices referidos no ponto 1. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o n.º1 do artigo 56.º-C do Regulamento Municipal de 

Abastecimento de Água de Santiago do Cacém.    --------------------------------------------------- 

2 – De acordo com a alínea e), n.º1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------  
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Duas abstenções, uma do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e outra do Senhor 

Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Índices do Tarifário de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém.  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.002/1211 de 15/11/2018 da DAGF-área 

administrativa de águas e saneamento. ---------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Aprovar a manutenção dos índices constantes dos artigos 45.º e 46.º do 

Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém. ------------------  

2 – Aprovar a manutenção do tarifário de Drenagem de Águas Residuais resultante da aplicação 

dos índices referidos no ponto 1. -----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o n.º1 do artigo 46.º-C do Regulamento Municipal de 

Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------  

2 – De acordo com a alínea e), n.º1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------  

Duas abstenções, uma do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e outra do Senhor 

Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Índices do Tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de 

Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.002/1211 de 15/11/2018 da DAGF-área 

administrativa de águas e saneamento. ---------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Aprovar a manutenção dos índices constantes dos artigos 41.º e 42.º do 

Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do 

Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Aprovar a manutenção do tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de 

resultante da aplicação dos índices referidos no ponto 1. -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o n.º1 do artigo 42.º-C do Regulamento Municipal de 

Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém. --------------------------------  

2 – De acordo com a alínea e), n.º1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------  

Duas abstenções, uma do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e outra do Senhor 

Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Aquisição de serviços de renovação de licenciamento de softwares diversos. 

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

REFERÊNCIA: Processo com a refª 2018/300.10.005/223, da Secção de Aprovisionamento e 

Património. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ---------------------  
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PROPOSTA: UM - Aprovar o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, conforme 

documento em anexo; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS - Aprovar a adjudicação da subscrição de licenciamento de softwares diversos para o 

triénio 2019/2021, nos termos do previsto no n.º 3 do art.º 148º do CCP, à entidade “MEO - 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A”, pelo montante de 197 

659,83€, a que acrescerá o I.V.A no montante de 45 461,76 €, o que perfaz o total de 243 

121,59 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Aprovar a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário, conforme documento 

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

FUNDAMENTOS: Na sequência do procedimento por concurso público, e de acordo com o 

disposto nos artigos 73º e 98º do Código dos Contratos Públicos. -----------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------  

Duas abstenções, uma do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e outra do Senhor 

Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Aprovação da Conta Final e Revisão de Preços Provisória - Ampliação e 

Renovação da Escola Básica de Ermidas Sado (EB1)----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.10.001/17, de 29/03/2017, da Divisão de Projeto e 

Obras (Processo 01.08.03/17- papel). ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

resumo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato .........................................- 373.272,50 € (IVA incluído) ----------------------------------------  

Faturado .........................................: 373.272,50 € (IVA incluído) ----------------------------------------  

Contrato Adicional .........................: 10.365,81 € (IVA incluído) -----------------------------------------  

Revisão de Preços Provisória ……...: 658,14€ (IVA incluído) ---------------------------------------------  

Dois: Aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor de 658,14 €€. ----------------------  

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

encontrarem publicados os índices até ao mês de dezembro de 2017. -------------------------------------  

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

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------  

Duas abstenções, uma do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e outra do Senhor 

Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------  

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

ENTIDADE: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL – 

CIMAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Regularização da situação matricial e registral do Edifício sede da CIMAL. 

LOCALIZAÇÃO: Grândola. -------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2008/300.10.003/1, de 29/02/2008, do Serviço de Aprovisionamento e 

Património da Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Que a Câmara Municipal aceite a doação a efetuar pelo Município de 

Grândola, de 1/5 indiviso do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 5 873º e descrito na 
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Conservatória do Registo Predial de Grândola sob a ficha nº 4606, da referida freguesia a que se 

atribui o valor de 36 768,32€. --------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Que a Câmara Municipal aprove a Minuta da Escritura de Doação a celebrar com o 

Município de Grândola, em conjunto com os restantes Município donatários (Alcácer do Sal, 

Sines e Odemira), conforme documento em anexo 1. ---------------------------------------------------------  

3 – Que a Câmara Municipal aprove a cedência gratuita ao Município de Odemira, do direito 

de crédito consubstanciado no prédio urbano inscrito na matriz sob o Artigo 5 845º da União 

de Freguesias de Grândola e Santa Margarida da Serra, implantado sobre terreno que é 

propriedade do Município de Grândola, na proporção de 1/20 (um vinte avos) indivisos, a que se 

atribui o valor de 33 912,00€. --------------------------------------------------------------------------------------  

4 – Que a Câmara Municipal aprove a minuta do Contrato de Cessão de Crédito, a celebrar com 

o Município de Odemira, em conjunto com os restantes Municípios cedentes (Grândola, 

Alcácer do Sal e Sines), conforme documento em anexo 2. -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – O edifício sede da CIMAL, sito no Largo Manuel Sobral – Edifício 

GAT em Grândola, encontra-se atualmente inscrito na matriz predial urbana a favor de quatro 

Municípios - Grândola, Alcácer do Sal, Santiago do Cacém e Sines, pretendendo-se que passe 

a figurar em termos matriciais também como titular o Município de Odemira (decorrente do 

Contrato-Promessa celebrado). -----------------------------------------------------------------------------  

Dois – O Imóvel encontra-se implantado em terreno que figura como proprietário somente o 

Município de Grândola, pelo que constitui uma benfeitoria, tornando-se assim necessária a 

celebração de Contrato de Cessão de Crédito a título gratuito, entre os quatro Municípios supra 

referidos e o Município de Odemira, de modo a que o imóvel passe a constar a favor dos cinco 

Municípios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Três – É, igualmente, necessário regularizar a situação registral do prédio (parcela de terreno) 

onde se encontra implantado o edifício, uma vez que a propriedade se encontra registada na 

Conservatória do Registo Predial de Grândola somente a favor do Município de Grândola, pelo 

que, para que os cinco Municípios passem a figurar como proprietários de referida parcela é 

essencial a celebração de Escritura de Doação, entre o Município de Grândola e os 

Municípios de Alcácer do Sal, Odemira, Santiago do Cacém e Sines. ------------------------------------  

Quatro - Ao abrigo do previsto na alínea g) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Declaração de Interesse de Candidatura para a Criação de Centro 

Tecnológico de Apoio ao Sector Agroalimentar na Região Alentejo – Ratificação ------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Serpa -------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/450.30.502/231 – Divisão Desenvolvimento Económico e 

Turismo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 13 de novembro de 2018, relativo à emissão de 

declaração de interesse para a criação de centro tecnológico. -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Numa região onde o setor agroalimentar é estratégico para a 

sustentabilidade do território e está em crescimento, impulsionado pelo alargamento das zonas de 

regadio abastecidas pela barragem de Alqueva e pela procura crescente internacional de bens 

alimentares diferenciados e com elevado valor acrescentado e onde o tecido empresarial é 

maioritariamente constituído por micro e pequenas empresas, a criação de um centro tecnológico 

de apoio ao setor agroalimentar do Alentejo que suporte e dinamize a inovação e o 

empreendedorismo na fileira, apresenta-se como uma mais-valia decisiva para reforço da 
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competitividade global das empresas do setor, para a criação de emprego e riqueza e para o 

desenvolvimento sustentável da região; --------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o disposto no número 3 do artigo 35º, Capitulo III, secção I, do 

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

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

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

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

ENTIDADE: MICHELE SONI BACELAR ----------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de resíduos urbanos, da tarifa variável 

de águas residuais, aplicação do consumo de água no 3.º escalão e pagamento faseado 

após redução na fatura n.º 001/106869/2018 no valor de 314,10€. ----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua General Humberto Delgado n.º 8-10, Cercal do Alentejo.-----------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/350.350.30.001/137 de 17/10/2018 da DAGF/AAAS. ------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 28,45€ na tarifa variável de resíduos urbanos, a redução 

de 90,21€ na tarifa variável de águas residuais, a redução de 77,17€ na tarifa variável da Água 

(sem IVA) e pagamento faseado após redução. -----------------------------------------------------------------  

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: CIPRIANO ANTÓNIO SILVA--------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de resíduos urbanos, da tarifa variável 

de águas residuais e aplicação do consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 

001/107644/2018 no valor de 2186,34€. ----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Dr.º Álvaro Cunhal n.º38 Dt.º, Chaparral, Cercal do Alentejo. ------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/350.30.001/141 de 23/10/2018 da DAGF/AAAS. ------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 182,44€ na tarifa variável de resíduos urbanos, a redução 

de 640,74€ na tarifa variável de águas residuais e a redução de 683,65€ 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: MONTADIGO LDA ----------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: “Loteamento Municipal Zona de Industria Ligeira - Atribuição do lote nº 

47”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.003/16 de 11 de setembro, da Secção de 

Aprovisionamento e Património da Divisão de Administração e Gestão Financeira. ------------------  

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

PROPOSTA: UM – Vender, por Acordo Direto, à Montadigo Lda., o prédio designado por lote 

nº 47 do Loteamento Municipal da Zona de Industria Ligeira de Santiago do Cacém, inscrito na 

matriz sob o artigo 4778º-P e descrito na Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e 

Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 3931/20170627, da União de Freguesias de Santiago 

do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, para exercício da sua actividade comercial, a 

que se refere o código CAE-02200. -------------------------------------------------------------------------------  

DOIS- O lote tem a área de 3.905,00m², e será vendido em regime de propriedade plena, pelo 

valor de 61.620,90€ (Sessenta e um mil seiscentos e vinte euros e noventa cêntimos). O 

pagamento será efetuado de acordo com as condições previstas no Regulamento Municipal de 

Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém, a saber: 30% do preço como sinal, com a 

assinatura do Contrato Promessa de Compra e Venda, e o remanescente que equivale a 70%, no 

ato da escritura de compra e venda. -------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, conforme documento 

anexo, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. 

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico 

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

DOIS - De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Décima 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: Aprovar a Décima Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Dezoito /Dois Mil e Vinte e Um. -----------------------------------------------------------------------------------  

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, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------  

Duas abstenções, uma do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e outra do Senhor 

Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Décima Segunda 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: Aprovar a Décima Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um. -----------------------------------------------------------------------------------  
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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, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------  

Duas abstenções, uma do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e outra do Senhor 

Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Décima Segunda 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 Décima Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e 

Dezoito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------  

Duas abstenções, uma do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e outra do Senhor 

Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Autorização para Cessão da Posição Contratual (Vodul/InOutBuild) – 

Ampliação e Renovação da Escola Básica n.º 4 (EB1/JI) -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/33, de 09/08/2017, da Divisão de Projeto e 

Obras. (Processo 01.08.12/DPO/17 - papel) --------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um- Aprovar a autorização para cessão da posição contratual da Vodul, 

Sociedade de Construções Civis, Lda. no aludido contrato de empreitada. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - A empreitada em referência foi adjudicada e consignada em 12 de 

fevereiro de 2018, tendo sido formado o consórcio InOutbuild/Vodul. -----------------------------------  

Em 24 de outubro de 2018, foi rececionado na Câmara Municipal o pedido de autorização da 

cessão da posição contratual da Vodul para a empresa InOutBuild. --------------------------------------  

Atendendo que a consorciada Vodul, durante o período de tempo que decorreu entre a 

apresentação da proposta e o início dos trabalhos da aludida empreitada, surgiu-lhe a hipótese de 

adjudicação/início de outras empreitadas o que implica a impossibilidade de concretizar os 

trabalhos da sua responsabilidade na referida empreitada. ---------------------------------------------------  

Pelo que e dada a necessidade de execução dos mencionados trabalhos e respectivo cumprimento 

de prazo de execução do Caderno de Encargos, a consorciada InOutBuild, assume totalmente a 

concretização dos mesmos, sendo que neste momento já é detentora do Alvará 85121, de 

empreiteiro de Obras Públicas, com todas as subcategorias e categorias exigidas no CE. ------------  

Dois - Art. n.º 317º e nº 2 do artº 318º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-

Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, na redação atual e respetiva legislação complementar. 

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------  
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Duas abstenções, uma do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e outra do Senhor 

Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Retificação à Minuta do Anúncio do DR - Requalificação do Mercado e 

Zonas Envolventes --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/27, de 05 de novembro de 2018, da Divisão de 

Projeto e Obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um - Ratificar o meu acto administrativo, praticado em 16/11/2018, de 

aprovação da retificação à Minuta do Anúncio a enviar para o DR, relativo ao procedimento de 

Requalificação do Mercado e Zonas Envolventes, exarado sobre o documento interno com 

o registo n.º 28793. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - Na sequência da deliberação da reunião de Câmara datada de 15 de 

novembro de 2018, foi aprovada a minuta do anúncio do procedimento em referência, sendo que, 

verificou-se não ser possível proceder ao preenchimento do formulário para publicação no DR, 

pelo que se procedeu à retificação da discrição dos lotes no ponto 2, 6 e eliminação da descrição 

do regime de contratação no ponto 17. ---------------------------------------------------------------------------  

Dois - Alínea c) do nº 1 e nº 2 do Artº 40º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de 

janeiro, com todas as posteriores alterações em vigor, inclusive o mais recente Decreto- Lei nº 

111-B/2017, de 31 de agosto e respetiva legislação complementar e nº 3 do Artº 35º do Regime 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------  

Um voto contra, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS. -----------------------------------------  

Uma abstenção, do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

Mais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: SANTEAÇO – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOTORES 

ELÉTRICOS, LDA -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Doação de uma escultura com a cabeça de um cavalo em madeira, na 

Santiagro de 2016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.503/32 de 18 de outubro de 2018 da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer à empresa Santiaço Comércio e Representações de Motores 

Eléctricos, Lda, a doação de uma escultura em madeira.-----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Garantir a doação de uma escultura com a cabeça de um cavalo 

em madeira, na Santiagro de 2016; -------------------------------------------------------------------------------  

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 nº75/2013, de 12 de setembro; -------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alienação da Propriedade do Solo do Lote nº 14 do Loteamento Municipal da 

Zona IV em Santiago do Cacém.--------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: 1990/300.50.200/2, de 19/12/1990, do Serviço de Aprovisionamento e 

Património, da Divisão de Administração e Geral e Financeira. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a alienação da propriedade do solo do lote n.º 14, com a área de 141,75 

m², sito no Loteamento Municipal da Zona IV em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o 

artigo 3 733º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 1622/19950125 da União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, à Senhora Maria de Fátima 

Santinhos Dias Pereira Ramos, pelo valor de 15 293,73€ (quinze mil duzentos e noventa e três 

euros e setenta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado pela superficiária. -----------------------------  

DOIS – De acordo com o nº 1 do Artigo 28º do Regulamento Municipal de Alienação de Lotes 

de Terreno para Habitação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: TEKNIVAG LD.ª. --------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2018/11 em nome Teknivag Ld.ª – Zona de 

Indústria Ligeira – Expansão IV – Rua dos Serralheiros Lote 28 – Santo André – Vila 

Nova de Santo André -----------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Zona de Indústria Ligeira – Expansão IV – Rua dos Serralheiros Lote 28 – 

Santo André – Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2018/11 de 15/06/2018 da Divisão do Ordenamento e Gestão 

Urbanística. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2018/11, para a Zona de Indústria 

Ligeira – Expansão IV – Rua dos Serralheiros Lote 28 – Santo André – Vila Nova de Santo 

André, prédio descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 4638/20130503, da 

respetiva freguesia, conforme memória descritiva e planta síntese em anexo. ---------------------------  

A alteração consiste no aumento da área de implantação do lote e na cércea. Assim a área de 

implantação do lote 28 passa para 1053,00 m2 e a cércea para 9,00 m2, mantendo o número 

máximo de 2 pisos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Há lugar ao pagamento de Compensação Urbanística no valor de 3.056,75€ (três mil e cinquenta 

e seis euros e setenta e cinco cêntimos) e Taxas Administrativas no valor de 312,60€ (trezentos e 

doze euros e sessenta 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 (RJUE), na sua actual 

redação, 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. --------------------  

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 na Área de 

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

LOCALIZAÇÃO: Fracção B do prédio urbano situado na Rua Machado dos Santos, n.º 1 em 

Santiago do Cacém, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 27826 de 09/11/2018 – Processo 

2018/450.30.502/229 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ------------------------------  

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

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

onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana de Santiago do Cacém – Fracção 

B do prédio urbano situado na Rua Machado dos Santos, n.º 1 em Santiago 

do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 4681 da União de Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 

2924/20131106. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: JACINTO MARIA NEVES -------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Parecer sobre constituição de compropriedade ------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vale Verde – União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz São 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2018/330 e informação técnica n.º 26970/2018, de 

30/10/2018, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística --------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade a favor de 

Filipe José Gamito Gonçalves e Alexandra Isabel Gamito Gonçalves para o prédio denominado 

Vale Verde, inscrito na matriz predial sob o artigo 1748 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 793/19890116,da freguesia de Santiago do Cacém. 

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

FUNDAMENTOS: 1.Através do requerimento n.º 2018/26571 de 25/10/2018, foi solicitada 

certidão para a constituição de compropriedade, sobre o prédio descrito na Conservatória do 

Registo Civil, Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 793/19890116, sito em Vale Verde, da 

freguesia de Santiago do Cacém. O pedido foi efetuado nos termos do disposto no artigo 54.º da 

Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, na sua atual redação. ------------------------------------------------------  

2. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 54º do referido diploma, a Câmara pode emitir 

parecer desfavorável à emissão da certidão se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 

visa, ou dele resulta, o parcelamento físico ou a violação ao regime legal dos loteamentos 

urbanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. O prédio, segundo os elementos constantes no processo, pertence atualmente a dois titulares, 

pretendendo-se com a sua venda, transmitir também, a dois compradores. ------------------------------  
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4. Não se afigura que este negócio vise a constituição de qualquer fracionamento físico do 

prédio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ e ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DA ZONA DE BRESCOS------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Baile - Licenciamento e Isenção de Taxas de Licenciamento Especial de 

Ruído --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de 2018/450.10.215/99 de 25/10/2018 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças.-------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento solicitado pelos requerentes, para a realização de um 

Baile – “Juntos pela Daniela” no dia 1 de dezembro de 2018 entre as 21h e as 04h, bem como 

apoiar a realização do mesmo, através da isenção do pagamento de taxas relativas à Licença 

Especial de Ruído no valor de 14.73€. ---------------------------------------------------------------------------  

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

ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, 

de 17/01 e respectivas alterações. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 

SONEGA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Sonega – Cercal do Alentejo -------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2018/850.10.003/22 de 12/11/2018 da Divisão de Cultura e 

Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

para a Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega destinada a apoiar a Feira 

anual 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- A Feira Anual da Sonega é um evento que se encontrava extinto e que 

foi recuperado, onde os agricultores e produtores da região, bem como outros feirantes, 

comercializam os seus produtos. -----------------------------------------------------------------------------------  

2- De forma a tornar o evento mais atrativo, a organização também promove a animação da 

mesma, o que acarreta custos significativos para a mesma.--------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: MARIA DAS DORES BEJA DE CARVALHO ----------------------------------------  

ASSUNTO: Aceitação de várias peças etnográficas ------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.50.003/21. Informação nº 27897 – DCD/MM de 

07/11/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer à munícipe Maria das Dores Beja de Carvalho a oferta ao 

Museu Municipal de peças etnográficas que constam na informação. ------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém promove uma política 

cultural, preservando o património móvel, contribuindo para a memória colectiva da região. 

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

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

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

Durante a reunião a respetiva Secretária Substituta da reunião 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, Maria Helena Gonçalves 

Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e Financeira e 

pelo Senhor Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal.--------------------------------------------

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

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

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

A Secretária substituta da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


