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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DE CATORZE DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE ----------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, na Sala de Sessões da Sede 
do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 
Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar 
Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, 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. -------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta pelo Senhor Presidente, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta 
minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
quarenta e seis, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------- 
O Senho Vereador Albano Pereira não votou, por não ter estado presente. ------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Resposta à pergunta sobre a unidade de convalescença e unidade de cuidados 
paliativos do Hospital do Litoral Alentejano --------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lisboa --------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/900.10.504/168 – Data: 04/12/2017 -------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha ------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO da resposta à pergunta dirigida ao Ministério da Saúde, pela 
Senhora Deputada Paula Santos sobre a Unidade de convalescença e unidade de cuidados 
paliativos do Hospital do Litoral Alentejano. ---------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Divulgação das propostas do PCP ao Orçamento de Estado para 2018, no 
âmbito da Cultura ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lisboa --------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/900.10.504/169 do Gabinete de Apoio à Presidência ---------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha ------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO: Das propostas do PCP ao Orçamento de Estado para 2018, no 
âmbito da Cultura, destacando-se: ---------------------------------------------------------------------------- 
- Plano Nacional de Desenvolvimento para as Artes e a Cultura com vista à estruturação de 
um verdadeiro Serviço Público de Cultura, propondo que o Governo apresente na 
Assembleia da República no ano de 2018 uma proposta de plano com vista a atingir o 
objetivo mínimo de 1% do Orçamento do Estado para a Cultura; ------------------------------------ 
- Reforço de verbas da Direção-Geral das Artes destinada ao apoio público às artes para 25 
milhões de euros já em 2018 e criação de uma linha de apoio adicional específica para a 
aquisição de material técnico e renovação ou manutenção de espaços de trabalho; ----------- 
- Programa Nacional de Emergência do Património Cultural para diagnosticar, conhecer e 
monitorizar as reais necessidades de intervenção e salvaguarda do património material e 
imaterial, reforçando as condições para o acesso, fruição, estudo e divulgação e prevendo os 
meios financeiros, técnicos, materiais e humanos necessários para o efeito; ---------------------- 
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- Alargamento da gratuitidade da entrada nos museus e monumentos nacionais aos 
domingos e feriados a todos os museus sob tutela da Administração Central que não 
praticam o regime de gratuitidade dos MPMN tutelados pela DGPC/Ministério da Cultura; 
- Reposição do Programa de Itinerâncias Culturais no sentido do desenvolvimento de 
políticas da administração central para complementar e promover os equipamentos 
culturais, particularmente as bibliotecas públicas, e de incentivo à itinerância cultural para 
criar e consolidar os hábitos de leitura; ---------------------------------------------------------------------- 
- Programa de apoio para atualização dos fundos documentais e para a renovação das 
coleções das bibliotecas públicas, sendo assumidas as responsabilidades da administração 
central nesta matéria; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Plano de intervenção na Fortaleza de Peniche, com vista a salvaguardar a existência dos 
meios financeiros necessários para assegurar a comparticipação nacional dos fundos 
estruturais do Portugal 2020 destinados à intervenção de recuperação da Fortaleza de 
Peniche, bem como a instalação de um museu nacional dedicado à luta pela liberdade e 
pela democracia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Propostas de Alteração do PCP ao Orçamento de Estado de 2018, no que diz 
respeito às Autarquias Locais ---------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lisboa --------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/900.10.504/160 do Gabinete de Apoio à Presidência ---------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha ------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO Das propostas do PCP à Proposta de Lei do Orçamento do Estado 
para 2018 para as Autarquias Locais, destacando-se: ----------------------------------------------------- 
- Autonomia dos membros das juntas de freguesia para optarem pelo regime de 
permanência; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A regularização de pagamento de dívidas abranja também os sistemas de resíduos sólidos 
urbanos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- O acesso a empréstimos excecionados para investimentos dos sistemas abrangidos pelo 
PERSU 2020 e PENSAAR sem necessitar de autorização dos membros do Governo; -------------- 
- Autonomia para a contratação de trabalhadores pelas empresas no setor das águas; --------- 
- Respeito pela autonomia do poder local para aquisição de bens objeto de contrato de 
locação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Liberdade de opção pela modalidade de pagamento dos municípios aos serviços regionais 
de saúde e ao Serviço Nacional de Saúde; ------------------------------------------------------------------- 
- Incentivo à eficiência energética abranja todos os projetos e não somente projetos já 
cofinanciados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Isenção às autarquias locais do pagamento da contribuição para o audiovisual às 
autarquias locais; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Fim das transferências das autarquias para o Fundo de Apoio Municipal; ------------------------- 
- Alteração à lei das finanças locais; --------------------------------------------------------------------------- 
- Redução da taxa máxima do IMI para 0,4%. --------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MARIA ANTÓNIA COPIO FRIEZA ---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Águas Residuais, Resíduos Urbano, 
aplicação do Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/107236/2017 no valor de 
111,40€, creditação na conta corrente do valor total da redução e reembolso desse mesmo 
valor creditado (fatura já foi liquidada), código consumidor 1596. ---------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Estrada Nacional, Sonega, em Cercal do Alentejo. ------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo 2017/350.10.511/88 de 16/11/2017 da DAGF / AAAS. -------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: Autorizar a redução de 10,60 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, de 
29,98€ na tarifa variável da Águas Residuais e de 17,06€ (sem IVA) na tarifa variável de água. 
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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento/Dois Mil e Dezoito. --------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número cento e cinquenta ponto vinte ponto duzentos e dois barra 
um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. ------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha ------------------------ 
PROPOSTA: Um – Aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento Dois Mil e Dezoito, 
documentos previsionais definidos no ponto 2.3. do Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, publicado em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro. ------- 
Dois – Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------- 
FUNDAMENTOS: - Conforme o disposto na alínea c) do nº. 1 do art.º 33º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----- 
Três votos contra, sendo dois dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, 
eleitos do PS, e um do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis Santos foi feita a seguinte declaração 
de voto: “ Voto contra por considerar que este é um orçamento de continuidade. Defendo 
um Orçamento diferente que permitisse de outra forma potenciar as características ímpares 
do Concelho, para uma maior competitividade”.  --------------------------------------------------------- 
Pelos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS foi feita a 
seguinte declaração de voto: “As grandes Opções do Plano e Orçamento apresentadas para 
o quadriénio 2018/2021 correspondem ao início do mandato e limitam-se ao programa 
eleitoral da Coligação PCP/PEV. -------------------------------------------------------------------------------- 
A não integração de propostas e contributos de outras forças políticas – como é o caso do 
Partido Socialista, enfraquece e reduz as desejadas e fundamentais medidas estruturantes; 
a circular a Santiago do Cacém, o cemitério, politica do solo que permita construção a 
preços justos, e obras indispensáveis e com carácter de urgência na Escola Secundária Padre 
António Macedo; A correcão de águas residuais e a ligação à rede, dentro do perímetro 
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urbano, bem como a resolução em diversas localidades e aglomerados, que são uma 
questão de saúde pública. --------------------------------------------------------------------------------------- 
A verba destinada a pessoal em regime de tarefa ou avença é, aparentemente, exagerada e 
indiciadora de ineficiência da gestão de recursos humanos ou desajustamentos nos 
respectivos contratos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Temos de ser muito rigorosos e criteriosos na gestão dos recursos sempre escassos. ----------- 
Temos de optar por obras fundamentais para a nossa saúde, o nosso bem-estar e o nosso 
futuro. Em detrimento de obras de simples embelezamento e custos exagerados. --------------- 
Temos de optar por uma gestão consentânea com a realidade que, para além de uma 
aplicação mais proveitosa dos nossos recursos, poderá proporcionar folgas financeiras que 
permita dar um sinal significativo na redução do IMI e IRS para os nossos munícipes. ----------- 
Temos de ser realistas e ambiciosos; criteriosos com os recursos, sem pensarmos apenas 
naquilo que os olhos vêm. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Pela falta de rumo, que leva a desperdícios, pela falta de medidas estruturantes e 
fundamentais, para todos, em particular para as gerações vindouras, pela falta de visão. 
Votamos contra”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Mapa de Pessoal 2018 ----------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 2017/150.20.200/43/DGRH ------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: 1. Aprovar o mapa de pessoal para 2018 ---------------------------------------------------- 
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a missão, as atribuições, a estratégia, os 
objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 
disponíveis, o mapa de pessoal contem a indicação do número de postos de trabalho 
necessários para o desenvolvimento das atividades de natureza permanente ou temporária, 
a desenvolver durante a sua execução e é aprovado pela Assembleia Municipal. ----------------- 
De direito: De acordo com o disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. ------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----- 
Três abstenções, sendo duas dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, 
eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Terceira Revisão ao Orçamento da Receita de Dois Mil e Dezassete. ----------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 
barradois da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. ---------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: Um – Aprovar a Terceira Revisão ao Orçamento da Receita de Dois Mil e 
Dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dois – Submeter a Terceira Revisão ao Orçamento da Receita de Dois Mil e Dezassete à 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013 de 12 de Setembro. ------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente, Álvaro 
Beijinha e dos Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, 
eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do 
Cacém Mais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Décima Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete. ------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 
um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. ------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a décima segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete. ---- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. --------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. 
Três abstenções, sendo duas dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, 
eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Apoio às Freguesias do Município de Santiago do Cacém-------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/850.10.001/1, do Gabinete de Apoio à Presidência ------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a aprovação dos seguintes apoios às 
freguesias a atribuir em 2018, no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 
interesses próprios das populações: -------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------Apoio para Freguesias --------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(VALORES EM EUROS) 

JUNTAS---------------------------------Correntes--------------------Capital----------------------Total -------   
Abela-------------------------------------4.474,68-------------------13.921,07------------------18.395,75 -- 
Alvalade---------------------------------6.088,17-------------------25.611,30------------------31.699,47 -- 
Cercal do Alentejo-------------------8.518,11--------------------27.140,88------------------35.658,99 --- 
Ermidas-Sado ------------------------9.201,39 -------------------11.961,64-------------------21.163,03 -- 
Santo André ------------------------39.709,00-------------------14.504,63 ------------------54.213,63 --- 
São Francisco da Serra ----------15.962,27----------------------7.839,40 -----------------23.801,67 ---- 
União Santiago Cacem, 
S.Cruz e S.Bartolomeu-----------78.708,08--------------------52.710,47 ----------------131.418,55 ---- 
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União São Domingos 
e Vale Água-------------------------- 8.691,01 ------------------25.427,76 ------------------34.118,77 ---- 
TOTAL ------------------------------171.352,71-----------------179.117,15-----------------350.469,86 --- 
FUNDAMENTOS: DE FACTO: UM: As freguesias são entidades autárquicas que prestam, por 
excelência, serviços de proximidade às populações; ------------------------------------------------------ 
DOIS: Tal realidade acentua-se num Município como o de Santiago do Cacém, dada a sua 
extensão territorial e as diversas necessidades populacionais; ----------------------------------------- 
TRÊS: Estas autarquias recebem transferências da administração Central, manifestamente 
insuficientes para que possam fazer face aos custos inerentes aos já referidos serviços que 
prestam às populações que, inclusivamente, ora se viram alargados por força do Novo 
Regime Jurídico das Autarquias Locais; ----------------------------------------------------------------------- 
QUATRO: Ainda que competisse à Administração Central que as transferências de verbas 
que realiza para as freguesias sejam ajustadas e proporcionais às competências conferidas, 
importa garantir a continuidade da prossecução, promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das populações através das Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------- 
CINCO: Encontra-se previsto nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 dotações 
que englobam os apoios ora em causa. ---------------------------------------------------------------------- 
DE DIREITO: UM: Compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia 
Municipal sobre matérias da competência desta, conforme de acordo com o artigo 33.º 
n.º1, alínea ccc) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado no Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------- 
DOIS: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar sob 
formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 
interesses próprios das populações, de acordo com artigo 25.º n.º 1, alínea j) do supra 
citado regime. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente, Álvaro 
Beijinha e dos Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, 
eleitos da CDU, e dois dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uma abstenção do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Liberação de Garantia - Conclusão da Requalificação da EM 550 - Acolhimento a 
Miróbriga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 2012/300.10.001/1, de 20/12/2012, da Divisão de Projecto e 
Obras. (Processo 01.08.10/DOME/12 - papel). ------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: Um: Aprovar o envio ao empreiteiro da aprovação da presente liberação, dado 
que o Novo Banco, por lapso e indevidamente, já liberou em janeiro de 2017 o valor 
referente ao 4º ano do período de garantia (15%) ou seja, 11.681,10 € (onze mil seiscentos e 
oitenta e um euros e dez cêntimos). -------------------------------------------------------------------------- 
Dois: Aprovar a liberação dos 15% da garantia (Guia de Depósito da Caixa Geral de 
Depósitos) do contrato adicional no valor de 65,00€ (sessenta e cinco euros). -------------------- 
FUNDAMENTOS: Um: Atendendo a que se encontram decorridos 4 anos do período de 
garantia, foi realizada no dia 28-09-2017, a vistoria à obra para efeitos de verificação de 
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anomalias. Após a vistoria, constatou-se que a mesma não continha anomalias, estando 
assim reunidas as condições necessárias para a liberação da parcela correspondente. ---------- 
Dois: Artº 3º e 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 agosto. ------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ------------------ 
Três abstenções , sendo duas dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, 
eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo de Execução – 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. (Pº 01.08.03/DPO/2017 – papel). --------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: Um: Ratificar meu acto administrativo praticado em 11-12-2017, que aprovou a 
prorrogação graciosa de prazo de execução por 30 dias, ficando a conclusão da obra de 
Ampliação e Renovação da Escola Básica de Ermidas - Sado (EB1), prevista para dia 13-12-
2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Um: Na sequência do pedido de prorrogação de prazo do empreiteiro 
datado de 13-09-2017, a solicitar a prorrogação de prazo por 75 dias, no qual alega diversos 
motivos, que na sua maioria foram considerados tecnicamente sem fundamento, pelo que 
não foi aceite o prazo apresentado, mas sim os 30 dias citados. --------------------------------------- 
Dois: Clausula 32ª do Caderno de Encargos do Procedimento. ----------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ------------------ 
Três abstenções , sendo duas dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, 
eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MARIA DE LURDES MENDES ALMEIDA DE GOUVEIA E JOÃO GREGÓRIO DE 
GOUVEIA  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: Direito de preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito na Área de 
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Santiago do Cacém. ------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Rua Vasco da Gama em Santiago do Cacém - União das freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. -------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº03/2017/265 datado de 22/09/2017 da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística em nome de Maria de Lurdes Mendes almeida de Gouveia e João 
Gregório de Gouveia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. ------------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 
transmissão onerosa de quota do imóvel situado Rua Vasco da Gama, em Santiago do 
Cacém inscrito na matriz sob o artigo urbano 2734, omisso na Conservatória do Registo 
Predial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 
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pretende exercer a direito preferência sobre o imóvel. -------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- O imóvel identificado encontra-se localizado na área de intervenção do 
Plano de Pormenor do Centro Histórico de Santiago do Cacém e simultaneamente na Área 
de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de Santiago do Cacém, aprovada por 
deliberação da Assembleia Municipal de 23/07/2015, publicada em Diário da República, 2.ª 
série, sob o Aviso n.º 8832/2015 de 11 de agosto de 2015. --------------------------------------------- 
2- O imóvel situa-se dentro dos limites do Palácio da Carreira, classificado como imóvel de 
interesse público, motivo pelo qual os requerentes também solicitaram à Direcção Geral do 
Património Cultural certidão de Direito de Preferência. ------------------------------------------------- 
3- De acordo com o Decreto 5/2005, de 8 novembro, o Município de Santiago do Cacém 
(MSC) tem direito de preferência sobre as transmissões a título oneroso de terrenos ou 
edifícios situados na Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) do 
centro histórico de Santiago do Cacém. Atualmente esta zona corresponde à ARU, cujo 
direito de preferência está previsto no artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (aprovado pelo DL-307/2009, 23 de outubro na redacção em vigor). ---------------------- 
4- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5- 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 maioria, com seis votos a favor, sendo quatro, do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e 
dois, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------- 
Uma abstenção do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOÃO LÚCIO CASIMIRO FALCÃO E SILVA E OUTRA ---------------------------------------- 
ASSUNTO: Direito de preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito na Área de 
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Santiago do Cacém. - ---------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua da Carreira atual Largo do Capitão Mor, n.º 1,2 e 3 Santiago do Cacém - 
União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra.  ------------ 
REFERÊNCIA: Processo nº03/2017/262/0 datado de 22/09/2017 da Divisão do 
Ordenamento eGestão Urbanística em nome de João Lúcio Casimiro Falcão e Silva e Outra 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. ------------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 
transmissão onerosa de quota do imóvel situado Rua da Carreira atual Largo do Capitão 
Mor, n.º 1,2 e 3, em Santiago do Cacém inscrito na matriz sob o artigo urbano n.º 288 e no 
registo predial sob o n.º 3742/18/01/2012. 2- Que seja emitida certidão a declarar que a 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém não pretende exercer a direito preferência sobre o 
imóvel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- O imóvel identificado encontra-se localizado na área de intervenção do 
Plano de Pormenor do Centro Histórico de Santiago do Cacém e simultaneamente na Área 
de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de Santiago do Cacém, aprovada por 
deliberação da Assembleia Municipal de 23/07/2015, publicada em Diário da República, 2.ª 
série, sob o Aviso n.º 8832/2015 de 11 de agosto de 2015.  -------------------------------------------- 
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2- O imóvel situa-se dentro dos limites do Palácio da Carreira, classificado como imóvel de 
interesse público, motivo pelo qual os requerentes também solicitaram à Direcção Geral do 
Património Cultural certidão de Direito de Preferência.  ------------------------------------------------- 
3- De acordo com o Decreto 5/2005, de 8 novembro, o Município de Santiago do Cacém 
(MSC) tem direito de preferência sobre as transmissões a título oneroso de terrenos ou 
edifícios situados na Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) do 
centro histórico de Santiago do Cacém. Atualmente esta zona corresponde à ARU, cujo 
direito de preferência está previsto no artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (aprovado pelo DL-307/2009, 23 de outubro na redacção em vigor).  --------------------- 
4- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5- 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 maioria, com seis votos a favor, sendo quatro, do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e 
dois, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------- 
Uma abstenção do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Venda de Pinhas – Campanha 2017 ------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Parque Urbano Rio da Figueira, Pinhal do Cerro da Inês, Outeiro dos Pinhais, 
e Herdade do Canal, Herdade do Pinhal do Concelho, Vila Nova de Santo André e Aldeia de 
Santo André, no Município de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.10.005/240 de 27 de novembro, da Secção de 
Aprovisionamento e Património, da Divisão de Administração Geral e Financeira. --------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. ------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Adjudicar o Lote 1 – Pinhas do Parque Urbano do Rio da Figueira, Cerro da 
Inês, Outeiro dos Pinhais e Herdade do Pinhal, ao Senhor Cláudio Jerónimo Fidalgo, pelo 
valor de oito mil euros, acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da Hasta 
Pública.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Adjudicar o Lote 2 – Pinhas da Herdade do Canal à empresa Pinhas do Atlântico pelo valor 
de dois mil duzentos e cinquenta euros, acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes 
condições da Hasta Pública.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação do Lote 1 era de quinhentos euros. Foram Licitantes 
o Senhor José Luis, empresa Pinhas do Atlântico, David Bernardino e Cláudio Jerónimo 
Fidalgo, que apresentou a proposta mais elevada. -------------------------------------------------------- 
2. A base de licitação do Lote 2 era de duzentos euros. Foram licitantes os Senhores José 
Luis, Fábio Ferreira, Cláudio Jerónimo Fidalgo, David Bernardino e a Empresa Pinhas do 
Atlântico que apresentou a proposta mais elevada. ------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
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ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André------------ 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 2017/300.50.201/724 – Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo ----- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. ------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a cedência da banca n.º 29 da nave 2 do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André, à requerente Ana Paula Justino Fonseca de caracter mensal pelo valor 
de 12,60€, de acordo com o Regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com requerimento de entrada n.º 20610 de 17/10/2017, 
ficha de atendimento n.º 18364 de 25/10/2017, apresentados pela requerente e parecer 
técnico emitido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.º De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 
em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e alteração de 22/06/1990. ---------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Contratação de fornecimento de energia eléctrica – Repartição de encargos. ----- 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo com a referência 2017/300.10.005/211, da Secção de 
Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. ------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais, no âmbito do contrato que se pretende celebrar para 
“Fornecimento de energia elétrica em BTN (Baixa Tensão Normal), BTE (Baixa Tensão 
Especial), e MT (Média Tensão)”, para o período inicial de 12 meses, com início previsto a 01 
de janeiro de 2018, com o preço base de 1 197 600,00 €, e com a possibilidade de 
renovação para o ano de 2019. --------------------------------------------------------------------------------- 
A estimativa de repartição de encargos para cada um dos anos, é a seguinte: --------------------- 
- 2018 - 1 197 600,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
- 2019 - 1 197 600,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
A estes valores acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o estabelecido na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
Dois - Para cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, na redação vigente. -------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, sendo quatro, do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e 
dois, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------- 
Uma abstenção do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: transferência de verbas para associações desportivas do município ----------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/850.10.002/67, de 6/11/2017 da Divisão Sócio Cultural 
Serviço Municipal de Desporto. -------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. -------------------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de verbas para as Associações Desportivas do Município 
no âmbito do Regulamento para a atribuição de Apoios Financeiros: -------------------------------- 
GRUPO MOTARD DE SANTO ANDRÉ 400,89 € --------------------------------------------------------------- 
GRUPO DE ANIMAÇÃO CULTURAL S. DOMINGOS ---------------------431,60 € ------------------------- 
CERCAL BIKE --------------------------------------------------------------------602,82 € ------------------------- 
CLUBE NAUTICO DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------------647,91 € ------------------------- 
GRUPO DESPORTIVO OS RELVENSES -------------------------------------710,73 € ------------------------- 
GRUPO MOTARD DEIXA-O-RESTO -----------------------------------------715,88 € ------------------------ 
FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE -----------------------------------------------788,67 € ------------------------- 
NÚCLEO ÁRBITROS DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------------820,07 € ------------------------ 
ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA -----------------------------------------855,14 € ------------------------ 
GRUPO MOTARD RODAR LENTO -------------------------------------------882,86 € ------------------------ 
MOTO SPORT -----------------------------------------------------------------1.023,41 € ------------------------ 
VITÓRIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE ----------------------------------1.100,90 € ------------------------ 
S. COLUMBÓFILA LITORAL ALENTEJANO -------------------------------1.321,35 € ------------------------ 
CHAPARROS BTT TEAM ASSOCIAÇÃO -----------------------------------1.342,47 € ------------------------ 
GRUPO DESPORTIVO LEAL SONEGUENSE ------------------------------2.035,62 € ------------------------ 
SPORTING FUTEBOL CLUBE ABELENSE ----------------------------------2.039,03 € ----------------------- 
KOTAS BIKE TEAM ------------------------------------------------------------2.184,04 € ----------------------- 
CLUBE GALP ENERGIA -------------------------------------------------------2.535,95 € ----------------------- 
CLUBE DE TÉNIS DE SANTO ANDRÉ --------------------------------------2.766,56 €------------------------ 
GRUPO DESPORTIVO DE S. FRANCISCO ---------------------------------3.047,04 € ----------------------- 
GRUPO DESPORTIVO DE SANTA CRUZ ----------------------------------4.886,42 € ------------------------ 
SOCIEDADE DA JUVENTUDE CERCALENSE -----------------------------5.174,89 € ------------------------ 
COALA --------------------------------------------------------------------------5.446,17 € ------------------------ 
GRUPO DESPORTIVO DA REPSOL ----------------------------------------5.700,97 € ------------------------ 
JUVENTUDE ATLÉTICO CLUBE --------------------------------------------6.328,54 € ------------------------ 
ASSOCIAÇÃO LUVAS PRETAS --------------------------------------------12.086,41 € ------------------------ 
FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE -----------------------------------------16.298,54 € ----------------------- 
HOCKEY CLUB DE SANTIAGO --------------------------------------------17.002,75 € ------------------------ 
ESTRELA DE SANTO ANDRÉ ----------------------------------------------45.092,89 € ------------------------ 
UNIÃO SPORT CLUB --------------------------------------------------------45.711,23 € ----------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o Regulamento para atribuição de apoios financeiros ao 
Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do Cacém, aprovado pela 
Câmara Municipal em 13 de agosto de 2015 e pela Assembleia Municipal em 18 de 
setembro de 2015, propõe-se a celebração de Protocolos que visam formalizar o apoio 
concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, para o desenvolvimento das suas 
atividades regulares. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização dos 
Planos de Atividade apresentados pelos clubes referente ao período de 01 de setembro de 
2017 a 31 de agosto de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Ao abrigo da alínea u) do artº33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------------------------------- 
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ASSUNTO: Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo com atletas com 
participações em provas nacionais e internacionais com elevada relevância --------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/850.10.500/2 de 10/11/2017 do Serviço Municipal de 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. -------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar as minutas de protocolos de contrato programa de desenvolvimento 
desportivo com: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Flávio Miguel Mestre Pacheco na modalidade de Paraciclismo no valor de ------933,74 € 
2. Bruno Miguel de Jesus Raposo Rosa na modalidade de BTT no valor de ----------888,01 € 
3. Ana Filipa Alves Rodrigues dos Santos na modalidade de Ténis no valor de----- 421,12 € 
4. Luís Carlos Inácio de Matos na modalidade de Atletismo no valor de --------------158,36 € 
5. Paulo Jorge de Lima Morais na modalidade de Atletismo no valor de --------------203,35 € 
6. Pedro Miguel da Silva Fragoso na modalidade de Motociclismo no valor de -----278,25 € 
FUNDAMENTOS: 1- Os apoios concedidos pelo Município possibilitam o desenvolvimento 
das actividades dos atletas que participam em iniciativas nacionais e internacionais de 
elevada relevância. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2- Ao abrigo do artigo 11.º do DL nº 273/2009, de 1 de outubro. ------------------------------------- 
3- Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das Autarquias Locais 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, sendo quatro, do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e 
dois, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------- 
Uma abstenção do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luís Santos foi apresentada a seguinte 
declaração de voto: “Abstenho-me porque desconheço qual o critério para atribuição destas 
verbas, dado que não existe um Regulamento Municipal para o efeito, sendo que neste caso 
especifico, por se tratar de um conjunto de atletas que participam em provas nacionais e 
internacionais a Autarquia devia ir mais além nas verbas atribuídas”.  ------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE --------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído ---------- 
LOCALIZAÇÃO: Sede do Sporting Futebol Clube Abelense ----------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: DAGF/SAG-Taxas e Licenças – Proc. de Licenciamento 2017/450.10.221/78 e 
2017/450.10.215/107. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. -------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Se aprovem os Licenciamentos solicitados pelo requerente para a realização de 
Baile no dia 16 de dezembro de 2017, na Sede do Sporting Futebol Clube Abelense na Abela 
entre as 21.30h e as 06h. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 
Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002 de 16/12 e o 
Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ----------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido 
lida em voz alta e imediatamente a seguir aprovada, por unanimidade nos termos e para os 
efeitos do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 
Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 
Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------------------------ --- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e quarenta e cinco minutos.--------------------------------------------------- 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


