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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM --------------------------  

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

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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, 

por videoconferência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 PARLAMENTARDO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS --  

ASSUNTO: Discussão do Projeto de Lei n.º 151/XIV/1.ª -Estabelece o regime para a 

reposição das freguesias extintas ------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/10 do Gabinete de Apoio à Presidência. -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Lei n.º 151/XIV/1.ª, que estabelece o regime 

para a reposição das freguesias extintas, da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, agendado para discussão no Plenário da Assembleia da República, para 

o dia 29 de janeiro. Nesta iniciativa, o PCP propõe a reposição das freguesias extintas de 

acordo com a vontade das populações e dos órgãos autárquicos, sem imposições. ----------------  

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

ENTIDADE: MONTE DAS VIAGENS  --------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitado na fatura n.º 001/94486/2020, no valor de 1.400,21€, referente ao 

consumidor n.º 993915.  -----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Várzea da Rostalhica, em São Francisco da Serra. -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/139, de seis de outubro da Divisão Geral 

de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento. ----------------------   

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 173,88€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 

redução de 578,05€, na tarifa variável de Água (valor sem IVA).  -----------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. Assim sendo, 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: CASIMIRO PAULINO  -----------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos urbanos e 

águas residuais, debitados na fatura n.º 001/108424/2020, no valor de 1.163,08€, 

referente ao consumidor n.º 980890 --------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Espadanal, Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/152, de vinte e um de outubro da 

Divisão Geral de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 100,32€ na tarifa variável de resíduos urbanos, a 

redução de 339,61€, na tarifa de águas residuais e a redução de 350,11€, na tarifa variável de 

Água (valor sem IVA).  -------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. Assim sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala.  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ ARMANDO AVELAR BRANCO  -------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitado nas faturas n.º 001/11817/2020, no valor de 291,84€, e nº 

001/150697/2020, no valor de 1.611,14€ referente ao consumidor n.º 482894.  ---------------  

LOCALIZAÇÃO: Urbanização Moinho do Cabeço, Rua do Cabeço nº 11, Aldeia de Santo 

André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/214, de vinte e três de dezembro da 

Divisão Geral de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  ----  

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

PROPOSTA: 1. Autorizar a redução de 25,69€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 

redução de 80,33€, na tarifa variável de águas residuais e a redução de 74,79€, na tarifa 

variável de Água (valor sem IVA). 2. Autorizar a redução de 138,58€ na tarifa variável de 

Resíduos Urbanos, a redução de 490,37€, na tarifa variável de águas residuais e a redução de 

528,15€, na tarifa variável de Água (valor sem IVA).  -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. Assim sendo, 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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Revisão de preços provisória -Requalificação da Av. Manuel da Fonseca, 

Zona Comercial do Centro Histórico e Zona Envolvente do Mercado Municipal -----------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/4, de 23 de março de 2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA:UM –Aprovar o cálculo da Revisão de Preços Provisória, da empreitada 

Requalificação da Av. Manuel da Fonseca, Zona Comercial do Centro Histórico e Zona 
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Envolvente do Mercado Municipal, no valor de 24.020,97€, acrescido de IVA, no total de 

25.462,23€, a fim do mesmo ser enviado ao empreiteiro para posterior emissão de faturas, de 

acordo com os seguintes cabimentos: ---------------------------------------------------------------------  

Revisão Preços Provisória 

S/ IVA C/ IVA 

Remodelação da zona envolvente do 

Mercado Municipal  

Objectivo: 3.3.1.1.2.. 

Projecto: 2016/091 

10.586,05 € 11.221,21 € 

Valorização do espaço público na Avenida 

Manuel da Fonseca 

Objectivo: 3.3.1.1.2.. 

Projecto: 2016/093 

7.926,92 € 8.402,54 € 

Melhoria Das Condições de Mobilidade na 

Zona Comercial do Centro Histórico de 

Santiago do Cacém Objectivo: 3.3.1.1.2.. 

Projecto: 2016/097 

5.508,00 € 5.838,48 € 

TOTAL 24.020,97 € 25.462,23 € 

DOIS - De acordo com o artº 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto 

lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar, e 

cláusula 38ª do caderno de encargos do referido procedimento. --------------------------------------  

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

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

da Senhora Vereador Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e 

Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da coligação Santiago do Cacém Mais.- 

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

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

ASSUNTO: Aprovação de Conta Final e Cálculo de Revisão de Preços Provisória -

Requalificação do Mercado Municipal do Cercal do Alentejo -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/11, de 15 de maio de 2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA:UM –Aprovar a conta final e revisão de preços provisória, da empreitada de 

Requalificação do Mercado Municipal do Cercal do Alentejo, de acordo com o seguinte 

quadro resumo: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato ..............................................: 161.302,13 € (IVA incluído)  ------------------------------  

Faturado ..............................................: 161.302,13 € € (IVA incluído)  ----------------------------  

Revisão de Preços Provisória ….……....: 1.893,85 € (IVA incluído).  ------------------------------  

DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 1.893,85 € (IVA 

incluído), de acordo com as respetivas rúbricas do P.P.I.: Projeto n.º 2016/111 e objetivo 

3.4.1.2.1.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-A obra de empreitada em referência foi adjudicada à empresa 

CansyFree, Lda., conforme deliberação de Câmara de 05.12.2019. ----------------------------------  

Foi elaborada conta final e o cálculo de revisão de preços provisório, relativo aos autos 1 a 6 

da empreitada, cujo valor é de 1.786,65€ acrescidos de IVA no valor de 107,20€ o que perfaz 

o total de 1.893,85€. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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DOIS –Art.º 382º, nº 1 do artº 401º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto 

lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e 

cláusula 38ª do caderno de encargos. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

da Senhora Vereador Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e 

Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da coligação Santiago do Cacém Mais.- 

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento de classificação da “Sociedade Harmonia“ -

Monumento de Interesse Municipal. -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: processo nº 2021/450.20.503/1 de 15/01/2021. -----------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento de classificação da “Sociedade 

Harmonia”, como Monumento de Interesse Municipal. -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Que o Município de Santiago do Cacém possui um vasto e rico 

património cultural que deve ser preservado, enquanto valor e testemunho simbólico, como 

espaço de vivências ou associado a factos históricos relevantes na memória e na identidade 

colectiva dos santiaguenses. --------------------------------------------------------------------------------  

2. Que o imóvel denominado por “Sociedade Harmonia “, foi construído em meados do 

século XIX. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Que a classificação de bem imóvel de interesse municipal é da competência da Câmara 

Municipal, de acordo com o disposto no nº 6 do artigo 15º e nº1 do artigo 94º da Lei nº 

107/2001 de 8 de setembro, que estabelece as bases da politica e do regime de proteção e 

valorização do património cultural, conjugado com o nº 1 do artigo 57º do DL nº 309/2009, de 

23 de outubro, que estabelece o procedimento de classificação de bens imóveis de interesse 

cultural bem como o regime jurídico das zonas e protecção e do plano de pormenor de 

salvaguarda e alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro que 

estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: BESTYELLOW – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA --------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel sito na Área 

de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Habitação designada por fração autónoma "I” localizada no Bairro do 

Pinhal, bloco A5, nº 8, em Vila Nova de Santo André, prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 2505e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 601/19890306. -------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/27 datado de 18-01-2021, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de BESTYELLOW –Sociedade Imobiliária ----------------------  

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

PROPOSTA: 1-Que seja deliberado o não exercício do Direito de Preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Vila 

Nova de Santo André, correspondente à habitação designada por fração autónoma "I” 

localizada no Bairro do Pinhal, bloco A5, nº 8, em Vila Nova de Santo André, prédio urbano 

inscrito na matriz sob o artigo 2505e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
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601/19890306, da freguesia de Santo André, com o valor de transação de 63.000,00 € 

(sessenta e três mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------  

2-Que seja emitida certidão a declarar que a câmara Municipal não pretende exercer o Direito 

de Preferência sobre o imóvel. -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:3-De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, 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 Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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 os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem com o 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: LUÍS FILIPE FERNANDES CRUZ -------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel localizado em 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/10 de 08/01/2021 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística em nome de Luís Filipe Fernandes Cruz. --------------------------------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito no Passeio da Bricolândia, Bloco 43, 2º Dtº, inscrito na matriz sob o artigo 1748 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1345, Vila Nova de Santo André.  -------  

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

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na redação em vigor) 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.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido 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.  ---------------------  

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

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

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

ENTIDADE: LUÍS MANUEL APARÍCIOPAULO FERNANDES -----------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel sito em Área 

de Reabilitação Urbana de Vila Nona de Santo André. --------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Imóvel localizado na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Santo 

André, correspondente à habitação designada por fração autónoma"J” localizada na Rua do 

Zimbreiro, Bairro do Pinhal, Bloco B2, R/C, n.º 10 em Vila Nova de Santo André. --------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/9 datado de 07/01/2021, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Luís Manuel Aparício Paulo Fernandes. -------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel em Área de Reabilitação Urbana, (ARU) de Santo André, 

correspondente à habitação designada por fração autónoma "J” localizada na Rua do 

Zimbreiro, Bairro do Pinhal, Bloco B2,R/C, n.º 10 em Vila Nova de Santo André, prédio 

urbano inscrito na matriz sob o artigo 2492e descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 603/19890306, da freguesia de Santo André, com o valor de transação de 75.000,00 € 

(setenta e cinco mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

FUNDAMENTOS: 3- De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, 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 Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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 os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem com o 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Resinagem –Campanha 2021 – Hasta Pública. --------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho, Lagoa de Santo André e Vila Nova de Santo André. 

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.005/21de 21 de janeiro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM -Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para alienação 

de resina, com abertura de propostas dos concorrentes, a decorrer na Reunião da Câmara 

Municipal, em 04 de março, pelas 10:00 horas, na Sala de Sessões do Município. ---------------  

DOIS –Aprovar as Condições da Hasta Pública, conforme documento anexo à presente 

proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM -De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

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

DOIS –Em virtude de os bens se mostrarem dispensáveis à atividade Municipal. ----------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2020/2021 – Auxílios Económicos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

– Material Escolar, Refeições Escolares e Visitas de Estudo (1º Ciclo)  ------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2021/650.10.100/4, de 08.01.2021, da Divisão de 

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

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

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

nas listagens do anexo I e II, atribuir escalão A e B e respectivas comparticipações (refeições 

escolares, material escolar e visitas de estudo (1º Ciclo) caso estas se realizem), uma vez que 

reúnem as condições e os princípios enunciados na informação nº 13239, de 16.06.2020 e que, 

foram objeto de deliberação de Câmara, de 25.06.2020 (Proposta de Agenda nº 13393, de 

18.06.2020).  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de: Prof. Arménio Lança –25,00€; Santiago do Cacém –25,00€ e Santo André 150,00€, no 

valor total de 200,00€; --------------------------------------------------------------------------------------  

Três – Transferir a verba para Visitas de Estudo para os Agrupamentos de Escolas de: 

Professor Arménio Lança –10,00€; Santiago do Cacém -20,00€ e Santo André –60,00€ no 

valor total de 90,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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 à deliberação de Câmara, de 25.06.2020 (Proposta de Agenda nº 

13393, de 18.06.2020).  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

-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, retificado pela Declaração de 

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2019/2020 –Fornecimento de refeições escolares por 

outras entidades –Utilização da Sala de Convívio da Associação de Moradores de Aldeia 

dos Chãos -Protocolo: transferência de verba -------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/350.30.001/116 de 04/09/2020, da DEASS.------------------  

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

PROPOSTA: Transferir para a Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos verba no valor 

de 1.596,26€, a ser paga numa única prestação. ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro e alterações posteriores; -------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Protocolo estabelecido entre o Município de Santiago do Cacém e a Associação de 

Moradores de Aldeia dos Chãos para fornecimento de refeições escolares às crianças da 

educação pré-escolar e alunos do 1º ciclo da Escola Básica de Aldeia dos Chãos, aprovado em 

reunião de Câmara de 10/08/2017; ------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Documentos “Tarifas e Preços para a Energia Elétrica e outros serviços em 2020” e 

“Comunicado –Tarifas e preços para a energia elétrica em 2020”, publicados na página da 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos na internet; -------------------------------------------  

QUATRO – foi dada continuidade ao fornecimento de refeições escolares às crianças e 

alunos deste estabelecimento de educação e ensino. ---------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

2020/2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P.2021/350.30.001/8 de 07/01/2021, da Divisão de Educação. -----------------  

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

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

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) e Agrupamento de Escolas de 

Santo André 2.250,00€ (dois mil duzentos e cinquenta euros), sendo o valor total de 

5.850,00€ (cinco mil oitocentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------  

2. Que os respectivos 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. ----  

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 Verbas para o Instituto das Comunidades Educativas –

Ano 2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2021/350.30.001/7 de 07/01/2012, Divisão de Educação. --------------------  

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

PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de1.250,00€ 

(mil duzentos e cinquenta euros), com o objectivo de fazer face às despesas de 

funcionamento, para o ano de 2021. ----------------------------------------------------------------------  

2. Transferir a verba 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.º 1 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 ICNB (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 ------------------------------------------------------------------------------  

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

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 
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nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por 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 dez minutos.----------------------------------------- ------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


