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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS------------------------------------ 

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

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

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

Municipal, Albano Joaquim Mestre Pereira, Vice-Presidente, Artur Manuel Fernandes Ceia, 

Luís Filipe dos Santos, Sónia Regina Sobral Gonçalves, Susana Louro Caiado Correia Pádua, 

Mónica Fialho Pires de Aguiar, 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 da Câmara Municipal, às nove horas e trinta minutos   

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DOPARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS  -  

ASSUNTO: Balanço da Atividade dos Deputados do PCP Eleitos pelo Círculo de 

Setúbal  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/900.10.504/1 do Gabinete de Apoio à Presidência.---------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Balanço da Atividade Parlamentar na XIV Legislatura, dos 

Senhores Deputados do PCP, Bruno Dias e Paula Santos, eleitos pelo Círculo Eleitoral de 

Setúbal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Primeira Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte e 

Dois/Dois Mil e Vinte e Seis e Primeira Alteração das GOP´S (AMR/PPI) Dois Mil e 

Vinte e Dois/Dois Mil e Vinte e Seis.--------------------------------------------------------------------  

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 Vinte e Dois. ----------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do despacho de 06-01-2022 exarado no documento I-611 de 

06-01-2022, que aprovou a 1ª Alteração ao Orçamento da despesa 2022/2026 e a 1ª Alteração 

às GOP`S (AMR/PPI) 2022/2026. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Declarações – compromissos plurianuais, pagamentos em atraso e 

recebimentos em atraso. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e vinte e um cento e cinquenta ponto vinte ponto 

quatrocentos e quatro barra um da DAGF barra SC. ---------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO de todos os compromissos plurianuais, pagamentos e 

recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2021. ---------------------------------------  

Dois – Enviar para conhecimento à Assembleia Municipal. ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: alínea a) e b) do nº 1 e alínea c) do nº 2 do artigo 15º da Lei nº 8/2012 de 

12 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº22/2015 de 17 de março e artº 17 do Decreto 
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Lei nº 127/2012 de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto Lei nº 99/2015 de 2 de 

junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Tarifário de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém a vigorar em 

2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2022/300.10.002/11 da Divisão de Administração Geral e 

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

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

TOMAR CONHECIMENTO da atualização do tarifário de Abastecimento de Água, 

resultante da publicação do Decreto-Lei nº 109-B/2021 de 07 de dezembro que atualiza o 

valor da retribuição mínima garantida para 705€ a partir de 1 de janeiro de 2022. ----------------  

FUNDAMENTOS 1 –De acordo com o Regulamento Municipal de Abastecimento de Água 

de Santiago do Cacém, nº 1 e 2 do artigo 56º, nº 1 do artigo 56º-A e no nº1 do artigo 56º-C. ---  

2 –De acordo com a alínea e), nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------  

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

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

ASSUNTO: Tarifário de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém a vigorar 

em 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2022/300.10.002/11 da Divisão de Administração Geral e 

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

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

TOMAR CONHECIMENTO da atualização do tarifário de drenagem de águas residuais, 

resultante da publicação do Decreto-Lei nº 109-B/2021de 07 de dezembro que atualiza o valor 

da retribuição mínima garantida para 705€ a partir de 1 de janeiro de 2022. -----------------------  

FUNDAMENTOS: 1 –De acordo como Regulamento Municipal de Drenagem de Águas 

Residuais de Santiago do Cacém, nº 1 e 2 do artigo 46º, nº 1 do artigo 46º-A e o nº 1 do artigo 

46ª-C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – De acordo com alínea e), nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 setembro. --------------  

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

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

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

Cacém a vigorar em 2022. --------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2022/300.10.002/11 da Divisão de Administração Geral e 

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

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

TOMAR CONHECIMENTO da atualização do tarifário de gestão de resíduos urbanos, 

resultante da publicação do Decreto-Lei nº 109-B/2021 de07 de dezembro que atualiza o valor 

da retribuição mínima garantida para 705€ a partir de 1 de janeiro de 2022. -----------------------  

FUNDAMENTOS: 1 –De acordo como o Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, 

Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém, nº 1 do artigo 41º, nº 1, 2 e 3 do artigo 42º, 

o nº 1 do artigo 42º-A e o nº 1 do artigo42º-C. ----------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO PORTUGAL ROMANO (AMPR)  

ASSUNTO: Designação de Representantes do Município de Santiago do Cacém na 

Assembleia Geral da AMPR. ----------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2021/150.10.702/40 do Gabinete de Apoio à Presidência. -----------  

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

PROPOSTA: Aprovar como representante efetivo do Município de Santiago do Cacém, na 

Assembleia Geral da Associação de Municípios do Portugal Romano – AMPR, o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal que será substituído nas ausências ou impedimentos pela Sr.ª 

Vereadora Sónia Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: De acordo com a solicitação do Município de Condeixa-a-

Nova, através do oficio de 02/12/2021; ------------------------------------------------------------------  

DE DIREITO: UM: De acordo com o disposto na alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado no Anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Conforme dispõe o n.º 3 do artigo 12.º dos Estatutos da Associação de Municípios do 

Portugal Romano. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ---------------------------------------  

ASSUNTO: Aquisição de serviços de seguros. -------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo com a ref.ª 2021/300.10.005/397, do Serviço de Aprovisionamento 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a abertura de procedimento por concurso público, com 

publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, para aquisição de serviços de 

seguros para os diversos ramos de coberturas que constituem a carteira de seguros do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois–Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, que se defina 

como preço base do procedimento o valor de 700 000,00 €. ------------------------------------------  

Três –Aprovar o programa do procedimento e o caderno de encargos, conforme documentos 

em anexo, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40º do CCP. ------------------------------------  

Quatro–Aprovar, em conformidade com o disposto do nº 1 do artº 46-Aº do Código dos 

Contratos Públicos, a constituição de 3 lotes, conforme discriminado no caderno de encargos.  

Cinco–Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

artº 67º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: -------------------  

Presidente – José Pereira Gonçalves; ---------------------------------------------------------------------  

Vogal – Octávio Gonçalves; -------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Suzana Palminha; ---------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente –Ana Paula Oliveira; ---------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente –Ana Cristina Nuno. ---------------------------------------------------------------------  

Seis–Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal Octávio 

Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sete–Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no n.º 2 do artº 69º do CCP. -------------------------------  
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FUNDAMENTOS: a) Face à necessidade de se proceder à atualização da carteira de seguros 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, de acordo 

com o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 

cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 

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

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação 

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio da CPCJ. -----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto trinta ponto zero zero dois 

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

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

PROPOSTA: - Um – Aprovar para o ano de 2022, a constituição de um Fundo de Maneio 

destinado a suportar despesas ocasionais de pequeno montante resultante da ação das 

comissões de proteção junto das crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua 

guarda de facto, no valor de 153,15€€ mensais, distribuído da seguinte forma: -------------------  

» Géneros alimentícios - Classificação 02/02.01.06 –60,00€  -----------------------------------------  

» Aquisição de refeições - Classificação 02/02.02.25 – 41,15€  --------------------------------------  

» Transportes - Classificação 02/02.02.10 – 22,00€  ---------------------------------------------------  

» Produtos químicos e farmacêuticos - Classificação 02/02.01.09 – 30,00€  -----------------------  

Dois - Que o mesmo seja instalado com início de funcionamento em 21 de janeiro de 2022. ---  

Três - A gestão do fundo de maneio compete ao/à Presidente da CPCJ, sendo substituído nas 

suas faltas pelo secretário ou secretária da comissão. --------------------------------------------------  

Quatro - A utilização das verbas está sujeita a decisão conjunta do/da presidente da Comissão 

e do/da representante do Município na Comissão. ------------------------------------------------------  

Cinco - O fundo é criado até ao fim do presente ano civil, sendo encerrado até 31 de 

dezembro e até esta data reposto na tesouraria Municipal. --------------------------------------------  

Seis - A reconstituição do fundo será efetuada mensalmente, sempre contra a entrega dos 

documentos justificativos das despesas, não podendo estas ultrapassar o montante mensal do 

fundo de maneio para cada uma das rúbricas da despesa. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - De Facto - Compete ao Município garantir o apoio ao funcionamento 

da comissão de Proteção de Crianças e Jovens, designadamente, nas vertentes logísticas, 

financeira e administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------  

Dentro da vertente financeira está incluído um fundo de maneio que se destina a suportar 

despesas ocasionais e de pequeno montante, resultantes da ação das comissões de proteção 

junto das crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua guarda de facto, sempre 

que não seja possível assegurá-la através dos recursos formais das entidades que compõem a 

própria comissão, ou de outras entidades. Estão excluídas aquelas despesas naturalmente 

decorrentes da ação social, para as quais existem mecanismos e entidades devidamente 

estabelecidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Os critérios de atribuição do apoio ao funcionamento das comissões de proteção são fixados 

pela Comissão nacional, tendo em consideração a população residente com idade inferior a 18 

anos, o volume processual da comissão e a adequada estabilidade de intervenção protetiva, 

tendo sido definidos seis escalões de financiamento e que o montante máximo do fundo de 

maneio não pode ultrapassar o valor da comparticipação mensal, os dados recolhidos através 

do relatório anual de avaliação da atividade da CPCJ de Santiago do Cacém e os dados dos 

Censos de 2021, a CPCJ de Santiago do Cacém situa-se no 4º escalão, a que corresponde um 

fundo de maneio de 153,15€€ mensais. ------------------------------------------------------------------  

De Direito - Artigo 14º da Lei 147/99, de 1 de setembro (Lei de Proteção de crianças e jovens 

em perigo), com a redação dada pela Lei nº 26/2018, de 5 de junho. --------------------------------  

De acordo com o previsto na Portaria nº 189/2016 de 14 de julho que aprova as Notas de  -----  

Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional o qual faz parte como anexo III do  -----  

Decreto – Lei nº 192/2015, de 11 de setembro que aprova o Sistema de Normalização 

Contabilística das Administrações Públicas (SNC – AP). ---------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Abertura de procedimento para contratação da empreitada de 

requalificação do espaço público no Bairro dos Serrotes, em Vila Nova de Santo André. -  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André –Santiago do Cacém  ------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.001/3 do Serviço de Aprovisionamento e 

Património  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM -Aprovar a abertura de procedimento para contratação da Empreitada de 

requalificação do espaço público no Bairro dos Serrotes, em Vila Nova de Santo André, por 

concurso público sem publicação no JOUE, de acordo com o previsto na alínea c) do nº 1 do 

art.º 16º, conjugado com o disposto na alínea b) do art.º 19º do Código dos Contratos 

Públicos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois –Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, e tendo em 

consideração o valor resultante da estimativa orçamental do projeto, que se defina como preço 

base do procedimento o valor de 1 800000,00 € (um milhão e oitocentos mil euros); ------------  

Três –Aprovar o programa do procedimento e o caderno de encargos, conforme documentos 

em anexo, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40ºdo CCP; ------------------------------------  

Quatro -Aprovar, em conformidade com o disposto na alínea a) do nº 2 do artº 46-Aº do 

Código dos Contratos Públicos, pese embora o preço base do procedimento ser superior a 500 

000,00 €, a não divisão em lotes, em virtude das prestações a abranger pelo objeto do 

concurso serem técnica e funcionalmente incindíveis, por se tratar de obras de urbanização, 

cuja natureza dos trabalhos, de movimentação de terras e instalação de infraestruturas (rede de 

águas, rede de esgotos domésticos e pluviais, não aconselhar a sua execução em separado. -----  

Cinco –Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: ------------------  

Presidente –Silvana Cachucho; ----------------------------------------------------------------------------  

Vogal –José Pereira Gonçalves; ---------------------------------------------------------------------------  

Vogal –Cristina Sobral; -------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente –José Carlos Correia; ---------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente –Octávio Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------  

Seis –Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pela vogal José Pereira 

Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sete –Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. ------------------------------  

Oito –Designar como gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 

sua execução, de acordo com o previsto no nº 1 do artº 290.º-A do CCP, a Arquiteta da DPO, 

Silvana Cachucho, e como substituto nas suas ausências e impedimentos, o Chefe da DPO, 

Eng.º José Carlos Correia. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um -De acordo com o referido no documento interno nº 1616, de 

13/01/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois -O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, de acordo 

com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8de junho, 

cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 

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

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Libertação de garantia bancária-Revestimento duplo em caminhos do 

Concelho -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.001/14, de 25/06/2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a liberação de 30% do valor 37.406,88€ da garantia, relativo ao 

1º ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 11.222,06€ (onze mil, duzentos, vinte 

e dois euros e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FATO: A empreitada em referência foi adjudicada à empresa 

Construções J.J.R. & Filhos, S.A., por deliberação de Câmara de 12/09/2019, consignada no 

dia 14-11-2019e teve a receção provisória a 26-06-2020. ---------------------------------------------  

O contrato de empreitada é escrito n.º 95/2019, pelo valor de 374.068,75€, acrescido de IVA 

(22.444,13€), no total de 396.512,88€, e enquadra-se em PPI no seguinte objetivo e projeto: 

Objetivo 3.3.1.1.3 –Projeto 2019/078. --------------------------------------------------------------------  

Correspondendo ao 1º Ano do Período de Garantia, realizou-se a vistoria à obra em referência 

para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha anomalias 

imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a liberação da 

parcela (30%) correspondente à caução do aludido contrato. -----------------------------------------  

DE DIREITO: De acordo com o nº 5Art.º 295º e 397ºdo Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-01-20                                                                                                           Pág. 7 

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Acionamento de garantia bancária -Execução da Rotunda na EN 261 –

Alvalade ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processonº2022/300.10.001/02, da Divisão de Projeto e Obras, 

(36/DOME/07 -papel). --------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a ativação da garantia bancária 125-02-1344396, do Millennium 

BCP, que tem o valor de 6.187,17€. ----------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar a abertura de procedimento de Ajuste Direto simplificado à empresa 

Construções J.J.R. & Filhos S.A. --------------------------------------------------------------------------  

Estima-se um custo de 6.000,00€ (seis mil e euros) ao qual acresce o IVA, no valor de 

6.360,00€, que perfaz um total de 6.360,00€, (seis mil, trezentos e sessenta euros). --------------  

FUNDAMENTOS: Um –A empreitada em referência foi adjudicada à empresa CIVILVIAS, 

Construção e Vias, Lda. por deliberação de Câmara de 10 de abril de 2008, consignada em 23 

de Junho de 2008 e teve a receção provisória a 02 de Dezembro de 2008. -------------------------  

Na vistoria para liberação (4º ano garantia obra), em 7-11-2012, foram identificadas 

anomalias, que não foram corrigidas pelo empreiteiro. ------------------------------------------------  

Foi enviado em 04-03-2016 oficio à empresa Civilvias, Construção e Vias, Lda., a solicitar a 

reparação das anomalias, verificadas aquando da vistoria para efeitos de receção definitiva, 

sendo que, não houve qualquer intervenção de reparação, pelo empreiteiro. -----------------------  

Dois – Artº 396º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 

29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar. --------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana 

Pádua, eleitos do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Cacém Mais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Revogação da deliberação da Câmara Municipal de 14 de fevereiro de 2019, 

referente à atribuição do Lote nº 14 da Expansão IV do Loteamento Municipal Zona 

Industrial Ligeira de Santo André. ---------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santa André. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.50.201/274, de 24 de abril de 2018, da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a revogação da deliberação de 14 de fevereiro de 2019, referente 

à cedência em Direito de Superfície, sobre o Lote nº 14 da Expansão IV do Loteamento 

Municipal Zona Industrial Ligeira de Santo André, inscrito na matriz predial urbana sob o 

Artigo 4 710º, e descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel 

de Santiago do Cacém sob o nº 2873/040995, da freguesia de Santo André, à empresa 

E.N.E.I.D.A. –Energia Natural, Eletricidade e Instrumentação do Alentejo, Lda, em virtude de 

desistência da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o transmitido pela empresa supracitada. -------------  

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

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

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

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

ENTIDADE: TEKNIVAG LDA ------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal da Zona Industrial de Santo André –Expansão IV -

Atribuição do lote nº 27 -----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.200/47 de 30 de dezembro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM–Atribuir, por acordo direto, em regime de direito de superfície, a 

Teknivag Lda., o prédio designado por: ------------------------------------------------------------------  

-Lote 27 da Zona Industrial - Exp. IV, em Vila Nova de Santo André, com a área de 

1.494,00m², inscrito sob o artigo matricial 4692º e descrito na Conservatória do Registo Civil 

Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 02886/04091995; -----------------  

DOIS -O lote destina-se ao exercício da atividade de oficina automóvel a que corresponde o 

CAE Principal 45200 –R3. ---------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS-O lote será atribuído em regime de direito de superfície, por acordo direto, pelo valor 

de 1,01€/m², o que perfazo montante de1.508,94€, de acordo com as condições previstas no 

Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém. ------------  

TRÊS –Aprovar a Minuta do Contrato-Promessa para Constituição do Direito de Superfície, 

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

ASSUNTO: Contratos Programa de Desenvolvimento com atletas com participações em 

provas nacionais e internacionais com elevada relevância ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/850.10.500/1 de 03/12/2021 do Serviço Municipal de Desporto. --------  

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

PROPOSTA: Aprovar as minutas de contratos programas de desenvolvimento desportivo a 

celebrar com os seguintes atletas: -------------------------------------------------------------------------  

 Paulo Jorge Chaves dos Santos Henriques na modalidade de Swimrun, ao qual será 

atribuído um apoio financeiro no valor de 267,04 €; ---------------------------------------------------  

 Álvaro da Silva Mendes Tojinha na modalidade de Swimrun, ao qual será atribuído um 

apoio financeiro no valor de 134,54 €; -------------------------------------------------------------------  

 Pedro Moreira Rodrigues Varela de Matos na modalidade de Motociclismo, ao qual será 

atribuído um apoio financeiro no valor de 1.614,86 €; -------------------------------------------------   

 Luís Carlos Inácio de Matos na modalidade de Trail, ao qual será atribuído um apoio 

financeiro no valor de 154,29 €. ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Os apoios concedidos pelo município possibilitam o desenvolvimento 

das atividades dos atletas que participam em iniciativas nacionais e internacionais de elevada 

relevância. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES R.L. SANTIAGO 

DO CACÉM -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruido-------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Antigo Cinema do Cercal ----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento 2022/450.10.215/1 da DAGF/SAG/Taxas e 

Licenças de 11 de janeiro de 2022. ------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de Baile/Matiné nos dias 23 e 

30 de janeiro de 2022 no Antigo Cinema do Cercal do Alentejo solicitados pela Associação de 

Caçadores e Pescadores R. L. de Santiago do Cacém entre as 15h e as 23h. -----------------------  

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

ao abrigo do artigo 15º do regulamento Especial de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº9/2007 de 17/01. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: DIGIVIANA, UNIPESSOAL, LDA.--------------------------------------------------  

ASSUNTO: Suspensão de execução dos trabalhos da empreitada de Reconstrução do 

Edifício do Cinema de Alvalade - Ratificação--------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/7 de 12-02-2021, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM –Ratificar o meu ato administrativo, praticado em 13/01/22, exarado sobre 

o documento interno com o registo n.º 1431, movimento n.º 3, de aprovação de suspensão da 

execução dos trabalhos, da obra em referência, por um período de 7 dias, a contar de do dia 

12-01-2022, e consequente prorrogação legal do prazo, passando a conclusão da obra a ficar 

prevista para 03-09-2022. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –A empreitada em referência, foi adjudicada por deliberação da 

reunião de Câmara de 17-06-2021, à empresa Digiviana-Unipessoal, Lda. -------------------------  

DOIS–Em 12-01-2022, foi apresentado pelo empreiteiro, um pedido de suspensão dos 

trabalhos, por um período de uma semana, alegando a indicação fornecida pela DGS, de se 

manterem em isolamento os funcionários que contraíram Covid-19, (a trabalhar na aludida 

empreitada) e restantes colaboradores que estiveram em contacto com eles. -----------------------  

TRÊS – Artigo 366.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar, cláusula 32ª 

do Caderno de Encargos do procedimento em causa e n.º do art.º 35º da Lei 75/2013 de 12/09. 

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

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

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

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

ASSUNTO: Caducidade dos Protocolos de delegação de Competências e Acordos de 

Execução -Celebração de Acordo de Prorrogação --------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/150.10.500/2 do Gabinete de Apoio à Presidência.---------  

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

PROPOSTA: Aprovar a celebração de acordo de prorrogação dos protocolos e acordos de 

execução, celebrados com as Juntas de freguesia do Concelho de Santiago do Cacém. ----------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: UM: A delegação de competências é um instrumento de 

Gestão Autárquica, facilitador da gestão repartida e solidária entre os vários Órgãos 

Autárquicos, num modelo subsidiário que vai ao encontro de uma politica de gestão baseada 

na eficácia, eficiência e economia. ------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Foram celebrados e estão em vigor, desde maio de 2015, ao abrigo do disposto nos 

artigos 131º a 136º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na redação à data da assinatura, os 

acordos de execução entre o Município de Santiago do Cacém e as Juntas de Freguesia da área 

territorial do Município de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------  

TRÊS: Os atuais protocolos de delegação de competência e os acordos de execução 

caducaram, com a tomada de posse dos novos órgãos, em resultado do ato eleitoral de 26 de 

setembro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO: Todas as Juntas de Freguesia manifestaram o seu interesse e concordância na 

celebração do citado Acordo de Prorrogação. -----------------------------------------------------------  

DE DIREITO: UM: O artigo 38º, n.º 2, da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, veio definir as 

competências transferidas pelos municípios nos órgãos das freguesias. -----------------------------  

DOIS: O Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, veio concretizar a transferência de 

competências dos municípios para os órgãos das freguesias. O n.º 1 do artigo 5º do Decreto-

Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, prevê que a câmara municipal e cada uma das juntas de 

freguesia acordem uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista 

ao exercício das competências previstas no artigo 2.º do referido Decreto-Lei, a qual deve 

conter a indicação dos recursos humanos e/ou patrimoniais e/ou financeiros que, anualmente, 

são transferidos para cada uma das freguesias na decorrência da transferência das 

competências, sendo, por fim, celebrado auto de transferência de competências. -----------------  

TRÊS: Conforme dispõe o artigo 131º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado 

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

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação 

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

Duas abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia e pela Senhora Susana 

Pádua, eleitos do PS, foi apresentada a seguinte Declaração de Voto: “O Partido Socialista 

reafirma uma vez mais a sua posição diametralmente oposta à do executivo camarário da 

CDU quanto ao processo de transferência de competências, da autarquia para as freguesias. ---  

O DL 57/2019, de 30 de Abril, conferiu às autarquias a possibilidade de incrementar e 

aumentar as competências até então legalmente atribuídas aos órgãos das freguesias, tendo até 

nesse diploma legal estabelecido um período de entrada em vigor do diploma de 90 dias, que 

terminava em junho de 2019. ------------------------------------------------------------------------------  

Preferiu a autarquia não o fazer por opção politica, como é publicamente sabido, pelo que não 

colhe o argumento indicado na proposta de que esse processo é longo e prolongado até à 

celebração dos autos de transferência. --------------------------------------------------------------------  
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Ou seja, o executivo camarário demorou, de Março de 2019 até ao presente, a preparar o 

processo de transferência de competências.--------------------------------------------------------------  

Perguntar-se-á, então, de quantos anos mais precisaria ou precisará a autarquia para terminar 

esse processo?! -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A presente proposta, trazida à votação de câmara, de prorrogação dos acordos em vigor 

(datados de 2015), é assim uma inevitabilidade face à inércia e opções politicas deste 

executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entretanto, as populações viram, neste intervalo de tempo, perpetuar-se uma politica de 

subalternidade da relevância do papel das freguesias no desenvolvimento do seu território. 

O Partido Socialista, face ao quadro criado pela autarquia, e para que os órgãos das freguesias 

não fiquem reféns de uma situação que as mesmas são vitimas, abstém-se na votação da 

presente proposta de prorrogação dos acordos em vigor desde 2015, recomendando que o 

executivo camarário inicie prontamente o processo de transferência, conforme o n. 4 do art.º 

2.º e art. 5.º. do referido diploma legal!”. ----------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal – 2022 ------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2022/150.20.202/2 – DGRH. ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o montante máximo das verbas orçamentais previstas com despesas de 

pessoal para 2022, nos seguintes termos: ----------------------------------------------------------------  

a) Encargos relativos a remunerações – 11 479 260,00 €; ---------------------------------------------  

b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal aprovado para 

2022, para os quais se prevê recrutamento - 508 200,00 €; --------------------------------------------  

c) Encargos com alterações do posicionamento remuneratório: --------------------------------------  

Alteração obrigatória de posicionamento remuneratório – 70 000,00 €; ----------------------------  

Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária - 80 000,00 € (execução da 

opção gestionária tomada pela Câmara Municipal em 14/01/2021)  ---------------------------------  

d) Encargos relativos a prémios de desempenho – Não afetação de verba. -------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o 

orçamento dos órgãos ou serviços deve prever os seguintes encargos: ------------------------------  

a) Encargos relativos a remunerações; --------------------------------------------------------------------  

b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal aprovados e para 

os quais se preveja recrutamento; -------------------------------------------------------------------------  

c) Encargos com alterações do posicionamento remuneratório; --------------------------------------  

d) Encargos relativos a prémios de desempenho. -------------------------------------------------------  

Em conformidade com o disposto no n.º 2 do citado artigo 31.º da LTFP, conjugado com o 

disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, que se mantém 

em vigor por força do n.º 3 do artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, compete ao 

órgão executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos tipos de encargos, sem 

prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 156.º da LTFP, que se refere às alterações obrigatórias 

do posicionamento remuneratório. ------------------------------------------------------------------------  

Tal decisão deve ser tomada no prazo de 15 dias após o início da execução do orçamento. -----  

De direito: De acordo com os artigos 31º, 156º, 157º e 158º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, artigos 5.º, 7.º e 8.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. ------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO ESTRELA DE 

SANTO ANDRÉ --------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Apoio financeiro extraordinário --------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/850.10.002.01/11de 22/11/2021 do Serviço Municipal de Desporto. ---  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência extraordinária no valor de 5.583,18 € (Cinco mil, 

quinhentos e oitenta e três euros e dezoito cêntimos) decorrente do acerto de verbas resultante 

da diluição do montante a regularizar pelo clube por quatro épocas desportivas. ------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Os apoios concedidos pelo Município para a realização de 

iniciativas desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade 

física e desportiva junto da população. -------------------------------------------------------------------  

DOIS: Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aquisição de energia elétrica em mercado liberalizado. ---------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2021/300.10.005/365, do serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Ratificar o despacho do Sr. Presidente de 05/01/2022 através do qual foi 

aprovado o Relatório Final e a decisão de não adjudicação do fornecimento de energia elétrica 

em mercado liberalizado, em virtude de todas as propostas terem sido excluídas, e a 

consequente extinção do procedimento aberto por deliberação de 25 de novembro de 2021. ---  

FUNDAMENTOS: Um – Face à urgência na abertura de novo procedimento para 

contratação de energia. --------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Ao abrigo do previsto no 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 unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de Viaturas  -------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois de dois mil e vinte e dois do Serviço Municipal de 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.217,02 € (quatro mil 

duzentos e dezassete euros e dois cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém, 1º trimestre de 2022. ---  
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FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros;  ---------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais  

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DO CERCAL DO ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número três, de dois mil e vinte e dois do Serviço Municipal de 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 5.398,96 € (cinco mil 

trezentos e noventa e oito euros e noventa e seis cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo 1º 

trimestre de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais  --  

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número quatro, de dois mil e vinte e dois do Serviço Municipal de 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.883,45 € (três mil 

oitocentos e oitenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André do 1º 

trimestre de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

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

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

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

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

ENTIDADE: MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DOCACÉM ----------------------------------------  

ASSUNTO: Reparação de infiltrações na habitação sita nas traseiras do Museu de 

Arqueologia, em Alvalade --------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processonº2020/950.20.001/47de24-03-2020, do Gabinete de Apoio à 

Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Um –Aprovar o pagamento do valor de 583,02€ (quinhentos, oitenta e três 

euros e dois cêntimos), à Senhora Isilda Dores Araújo, relativa à execução de trabalhos de 

reparação de infiltrações. -----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –A munícipe Isilda Araújo, contribuinte nº 139702938, apresentou 

reclamação em 14/06/2019, onde referenciou que a sua habitação, contigua á Igreja da 

Misericórdia em Alvalade, apresentava infiltrações, alegadamente, em consequência das obras 

da empreitada de “Obras de Remodelação do Edifício da Igreja da Misericórdia de Alvalade 

para Museu de Arqueologia”. ------------------------------------------------------------------------------  

Após a realização de vistoria, constatou-se efetivamente a existência de infiltrações e a 

existência de telhas partidas em zona próxima das infiltrações, tendo sido notificado o 

empreiteiro que executou a obra em causa, concretamente, “Handle –Construções, Lda.”, para 

que se pronunciasse. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O empreiteiro alegou que aquando da receção provisória da obra que ocorreu em 18/05/2018 

(um ano antes da reclamação) as telhas não estavam partidas, pelo que declinou a 

responsabilidade.---------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois de algumas investigações, surgiu a tese que teria sido aquando do evento “Alvalade 

Medieval” que a comissão organizadora terá efetuado a ligação de energia elétrica pela zona 

onde apareceram as telhas partidas. Este facto nunca foi possível comprovar. ---------------------  

Entretanto a proprietária procedeu aos trabalhos de reparação das infiltrações em causa, 

conforme fatura anexa no valor de 474,00€ mais IVA, o que perfez a quantia de 583,02€ 

(quinhentos e oitenta e três euros e dois cêntimos) a qual foi apresentada aos serviços 

municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo atrás exposto, foi efetuada vistoria para confirmação de que os trabalhos tinham sido 

executados. O que foi devidamente confirmado. --------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

Aguiar, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação 

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

Duas abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Material Didático - Transferência de Verba para o Pré-Escolar - Ano Letivo 

2021/2022 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2022/350.30.001/33 de 07/01/2022, Divisão de Educação. ------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. ------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Transferir para os Agrupamentos de Escolas do Município uma verba 

destinada à aquisição de material didático, a saber: Agrupamento de Escolas Prof. Arménio 

Lança, em Alvalade,1.125,00€ (mil cento e vinte e cinco euros); Agrupamento de Escolas do 

Cercal do Alentejo,450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros); Agrupamento de Escolas de 

Santiago do Cacém,2.025,00€ (dois mil e vinte e cinco euros); Agrupamento de Escolas de 

Santo André 2.250,00€ (dois mil duzentos e cinquenta euros). ---------------------------------------  

2. Os respetivos Agrupamentos de Escolas enviem a esta Câmara Municipal até ao final do 

presente ano letivo, a relação de materiais adquiridos por Jardim de Infância. ---------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o previsto na alínea d), do n.º2, do Artigo 23.º do 

Regimento Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro. -----  
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2. Dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didático para a 

Educação Pré-Escolar. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba para o Instituto das Comunidades Educativas –ano 

de 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2022/350.30.001/32 de 07/01/2022, Divisão de Educação -------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves -------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba no valor de 

1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros), com o objetivo de fazer face às despesas de 

funcionamento, para o ano de 2022. ----------------------------------------------------------------------  

2. Transferir a verba no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), relativa ao apoio 

anual que a Câmara Municipal atribui ao Instituto das Comunidades Educativas, no âmbito do 

Projeto “Quinta da Educação e Ambiente”.  -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o previsto na alínea u), do n.º1, do Artigo 33.º do 

Regimento Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro.   

2. Tem por base o Protocolo de Colaboração estabelecido entre a Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém, o ICE (Instituto das Comunidades Educativas), o ICNF (Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas) e a Junta de Freguesia de Santo André. --------------------  

3. Os apoios financeiros são prestados desde o ano de 2001. -----------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Habitação para Profissional de Saúde. --------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.201/3, de 3 de janeiro de 2022, do Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. ------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano destinado a 

habitação, correspondente à fração autónoma identificada pela letra “E” do artigo 2 710º, da 

União de freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, 

correspondente ao 2º andar, Esq., do Bloco C, do edifício sito na Praceta dos Bombeiros 

Voluntários em Santiago do Cacém, ao médico Emanuel José Magalhães Novais. ---------------  

Dois – Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento, que se apresenta em anexo. ------------  

FUNDAMENTOS: Um – O médico encontra-se a exercer a função de Ortopedista no 

Hospital do Litoral Alentejano, atividade que é considerada de interesse público para o 

Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------  

Dois – No âmbito do processo de incentivo e apoio à fixação de Técnicos de Saúde no 

concelho de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------  

Três – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33º 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: Adenda ao Contrato de Arrendamento celebrado em 18/11/1991, com 

Joaquim António de Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.50.201/83, de 13/03/2020, Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. ------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a adenda ao contrato de arrendamento celebrado em 18 de novembro 

de 1991, como senhor Joaquim António de Oliveira, relativa à cedência por arrendamento de 

uma habitação sita em Caro Custa, em Santiago do Cacém, passando a ser temporariamente 

cedida uma habitação sitano 1º andar esquerdo, do Bloco C, da Praceta dos Bombeiros 

Voluntários em Santiago do Cacém, até à conclusão das obras a efetuar na habitação cedida 

inicialmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um -Tendo em conta que a habitação anteriormente cedida necessita de 

ser intervencionada para beneficiação das condições de habitabilidade, sendo por isso 

necessário ceder temporariamente outro alojamento. --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Habitação Municipal ------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.50.201/131, de 04 de agosto de 2020, Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. ------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano destinado a 

habitação, sito no Caro Custa, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial sob o artigo 

3263º da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, 

correspondente à casa nº 2, à senhora Catarina Maria Brissos Pereira. ------------------------------  

Dois – Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento, que se apresenta em anexo. ------------  

Três – Aprovar o pagamento de uma renda mensal correspondente a 10% do valor do 

vencimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico 

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

Dois – Por se tratar de uma situação no âmbito da Ação Social. -------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ JESUS ESTEVENS ALMEIDA ANTÓNIO E ISABEL MARIA 

ALBINO ANTÓNIO ALMEIDA. ----------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 13 do Loteamento Municipal das 

Relvas Verdes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Relvas Verdes, em Santiago do Cacém. -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número: 2021/300.50.200/15, de 20/05/2021, do Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. ------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar os senhores José Jesus Estevens Almeida António e Isabel Maria 

Albino António Almeida, a constituir hipoteca sobre o lote nº 13, sito no Loteamento 
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Municipal das Relvas Verdes, em Santiago do Cacém, junto do Banco BPI S.A., e que a 

mesma prevaleça no caso de reversão. -------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelos requerentes, e conforme as 

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: AMAC -Ingressos para o Concerto de Piano "Gerardo Rodrigues –Álbum 

Estado de Alma" -4 fevereiro 2022 ---------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Auditório Municipal António Chainho, Santiago do Cacém -----------------  

REFERÊNCIA:2021/900.10.001/39, DCD ------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves -------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar as entradas gratuitas para o concerto. ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Na proposta apresentada pelo artista e uma vez que não é cobrado cachet, 

o mesmo solicita que as entradas sejam gratuitas. ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2021/2022 – Auxílios Económicos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

– Material Escolar e Refeições Escolares --------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/650.10.100/15, de 11/01/2022, da Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde ---------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves -------------------------------------------  

PROPOSTA: Um –Aprovar as candidaturas das crianças e dos (as) alunos (as) constantes nas 

listagens do anexo I, II e III, atribuir escalão A e B e respetivas comparticipações (refeições e 

material escolar), uma vez que reúnem as condições e os princípios enunciados na informação 

nº 10024, de 22.04.2021 e que, foram objeto de deliberação de Câmara, de 29.04.2021 

(Proposta de Agenda nº 10145, de 23.04.2021). --------------------------------------------------------  

Dois–Transferir a verba de Material Escolar para as papelarias dos Agrupamentos de Escolas 

de: Cercal do Alentejo –50,00€; Prof. Arménio Lança –112,50€; Santiago do Cacém –62,50€ 

e Santo André 125,00€, no valor total de 350,00€. -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia de 

acesso a todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; ---------------------------------------------  

2 –Pressupostos subjacentes deliberação de Câmara, de 29.04.2021 (Proposta de Agenda nº 

10145, de 23.04.2021).--------------------------------------------------------------------------------------  

-nº 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec.- Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro; ----------  

-alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/3013, de 12 de set; -----------------------------------------  

-nº 1, nº 2 e nº 5 do art.º 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1, alínea a) e b) do art.º 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação das medidas de ação social 

escolar, alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, reificado pela Declaração de 

Retificação nº 451/2017, de 11 de julho, com as alterações efetuadas através do Despacho nº 

7255/2018, de 31 de julho. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: 14ª Edição do Prémio de Conto Manuel da Fonseca --------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/850.10.500/1de 03/01/2022, Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo). -----------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves -------------------------------------------  

PROPOSTA: Propõe-se a fixação do valor unitário do Prémio Nacional de Conto Manuel da 

Fonseca em 4.000,00€ (quatro mil euros), a atribuir à obra vencedora do concurso, e o valor 

dos honorários dos três elementos que compõem o júri em 922,50€ (novecentos e vinte e dois 

euros e cinquenta cêntimos) a atribuir a cada membro. ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: :1 -O Prémio de Conto Manuel da Fonseca tem assumido, a nível 

nacional e internacional, ao longo dos 26 anos de existência, uma importância cada vez maior. 

O concurso ganhou um valor e prestígio pela qualidade de obras editadas, pelos escritores 

premiados, bem como pela quantidade de obras que são enviadas de todo o mundo lusófono. 

Refere-se ainda que o Prémio de Conto Manuel da Fonseca é o único concurso literário em 

Portugal cujo objetivo consiste em premiar uma coletânea de contos. ------------------------------  

2 - De acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento do Prémio de Conto Manuel da 

Fonseca, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2020.-------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Desafetação de terreno do Domínio Público ------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Atalaia, R. Maria da Moita, em Vila Nova de 

Santo André --------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.003/38, de 25/08/2021, do Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Mónica Aguiar. -------------------------------------------  

PROPOSTA: Efetuar inquérito público através da publicação de edital, com vista à 

desafetação do domínio público municipal de uma parcela de terreno, com a área de 84,00m², 

destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Loteamento Municipal da Atalaia, R. Maria 

da Moita, nº 49, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 4205º e 

descrito na CRCPCA sob a ficha nº 1789/19921110, da freguesia de Santo André. --------------  

FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o requerido pela Senhora Claudia Cristina Marques da 

Cruz Ferreira, e conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais. -------------------  

2- Nos termos da alínea qq), do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

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

ENTIDADE: NUNO JOSÉ DE SOUSA MADUREIRA -------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel localizado em 

Área de Reabilitação Urbana de Alvalade ------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano sito na Rua 1º de Maio, n.º 32, inscrito na matriz sob o 

artigo 481, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 895/19980625 da freguesia 

de Alvalade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2021/677 datado de 30-12-2021, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Nuno José de Sousa Madureira. ----------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Mónica Aguiar  -------------------------------------------  

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, prédio sito em 

Rua 1º de Maio, n.º 32, inscrito na matriz sob o artigo 481, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 895/19980625, da freguesia de Alvalade. ---------------------------------  

DOIS: Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, o 

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

oneroso de terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a 

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

DOIS: 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. -----------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de 

preferência, deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como 

a realização da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU, 

apoios fiscais e financeiros como estimulo à reabilitação urbana. ------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ACPJ –IMOBILIÁRIA Lda. -----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre a constituição de Compropriedade.-------------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte do Cardal – União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São Bartolomeu da Serra ---------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/676 e informação técnica n.º 1256/2022, de 11/01/2022, 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Aguiar ---------------------------------------------  

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 

prédio “Monte do Cardal”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 43, Secção B, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2213/20000224, na união das freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de Josiane Jeanine 

Leblanc e Emmanuelle Nadine Mathilde Briard. -------------------------------------------------------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com o solicitado -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Para efeitos do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto, foi solicitada a esta Câmara, através do requerimento n.º 38 049/2021, a emissão de 

certidão sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2213/20000224, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 43 secção B, em Monte do Cardal, na União das 

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

DOIS: De acordo com o n.º 2do artigo 54.º da Lein.º91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos.  ---  

TRÊS: O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável 

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

visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente. ------------------------------  
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QUATRO: Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a 

constituição de qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir 

violação à Lei n.º 91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. 

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário 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, José Pereira dos Reis 

Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 

Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------  

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

reunião pelas onze horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


