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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

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

Aos três dias do mês de março 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: UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, EPE –

ULSLA -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Centros e Vacinação contra a Covid 19  ----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/950.20.300/5do Gabinete de Apoio à Presidência ----------  

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

TOMAR CONHECIMENTO: UM: Da alteração do local onde decorre o processo de 

vacinação contra a Covid-19, que a partir de 1 de março de 2022, passará a realizar-se nas 

Unidades dos Cuidados de Saúde Primários, Centros de Saúde. -------------------------------------  

DOIS: Do agradecimento efetuado pelo Conselho de Administração e pela Unidade Local de 

Saúde do Litoral Alentejano, EPE que “…permitam-me que agradeça e louve o vosso papel 

decisivo para o sucesso do combate à pandemia na nossa região. ------------------------------------  

A vossa pronta disponibilidade, a cedência de espaços e recursos, a colaboração contínua em 

todos os momentos, a clareza com que fomos resolvendo os problemas que nos foram 

surgindo, foram elementos fundamentais para diminuir o impacto da COVID-19 e para que 

fossemos das melhores regiões do país nas taxas de vacinação.”-------------------------------------  

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

ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS CNE-722 DE SANTIAGO DO 

CACÉM ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento no apoio de transporte, concedido pela Câmara Municipal 

de Santiago do Cacém para participação no Encontro Regional de Guias --------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/950.20.300/3 do Gabinete de Apoio à Presidência ---------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento efetuado pelo agrupamento de escuteiros 

CNE -722 de Santiago do Cacém, no apoio prestado pela Câmara Municipal, através da 

cedência de transporte no passado dia 05 de fevereiro de 2022, para deslocação à cidade de 

Moura, para o Encontro Regional de Guias. -------------------------------------------------------------  

Mais se informa que, resultante deste encontro, foi eleita a exploradora Leonor Ferrer como 

Guia Regional dos Exploradores da Região e, no caso dos caminheiros, foram eleitos dois 

guias regionais, sendo estes a Sra. Clara Constantino e o Sr. Alexandre Cavalinhos, 

representando a região, nas suas secções a nível nacional. --------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CLARA VILHENA ----------------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Agradecimento pela limpeza e manutenção do Parque Urbano Rio da 

Figueira -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/950.20.300/2 da Divisão de Comodidade Local ------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO: A Sra. Clara Vilhena parabeniza o excelente trabalho da 

equipa técnica e da equipa operacional, que garante a limpeza e manutenção do espaço verde 

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

Sendo co-fundadora de um projeto em Moçambique, de seu nome Eco Agricultura 

Moçambique, destaca Portugal em geral e, Santiago do Cacém em particular, na limpeza e 

manutenção dos espaços verdes. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo Dois Mil e vinte e um barra cento e cinquenta ponto vinte ponto 

quatrocentos barra dois da Divisão de Administração Geral e Financeira.  -------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Dar conhecimento do Relatório da Evolução Orçamental do Município 

de Santiago do Cacém - 4º trimestre de 2021. -----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de Março de 

2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Dois/Dois Mil e Vinte e Seis e Terceira 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 23-02-2022 exarado no documento I-6382 de 

23-02-2022, que aprovou a 3ª Alteração ao Orçamento da despesa 2022/2026 e a 3ª Alteração 

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

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

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

ASSUNTO: Conta final e cálculo de revisão de preços provisório da empreitada de 

Requalificação da rede de distribuição de água de Ademas --------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ademas –Santa Cruz ---------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/2 de 05-01-2021, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM–Aprovar a conta final e o cálculo de revisão de preços provisório, da 

empreitada de Requalificação da rede de distribuição de água de Ademas, de acordo com o 

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

Contrato .........................................................................................: 196.093,75€ (IVA incluído) 

Faturado ........................................................................................: 196.093,75 € (IVA incluído) 

Cálculo Revisão P. Provisório ..........................................................:22.661,09€ (IVA incluído) 
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DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 21.378,39€, 

acrescido de IVA, o que totaliza o valor de 22.661,09€ (vinte e dois mil, seiscentos, sessenta e 

um euros e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –A empreitada mencionada foi adjudicada à empresa 

NADRUCIVIL, S.A., por deliberação de Câmara de 04.03.2021, e consignada em 21.05.2021. 

Foi elaborada conta final e o cálculo de revisão de preços provisório, o qual teve o valor de 

22.661,09€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Art.º 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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, do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

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

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

ASSUNTO: Alteração ao normativo eleitoral relativo à eleição dos representantes dos 

educadores de infância e dos docentes do ensino básico e secundário dos Agrupamentos 

de Escolas para o Conselho Municipal de Educação -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P.2021/150.10.702/29de 29/10/2021, Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um -Ratificar o ato administrativo praticado através do meu despacho de 

14/02/2022, pelo qual foi aprovada a alteração do ponto 4, do nº4 do normativo eleitoral 

relativo à eleição dos representantes dos educadores de infância e dos docentes do ensino 

básico e secundário dos Agrupamentos de Escolas para o Conselho Municipal de Educação. --  

FUNDAMENTOS: Um - Conforme consta no documento interno nº5105, de 14/02/2022. ----  

Dois-De acordo com o disposto no nº2, do Art.º5, Cap.I, da Lei 7/2007, na sua redação atual. -  

Três–Nos termos do consignado no nº3, do art.35º, do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Instalação da Loja do Cidadão de Santiago do Cacém – alteração de 

compromissos plurianuais --------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo com a referência número 2021/300.10.001/23, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM - Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais no âmbito dos contratos que se pretende celebrar para a 

“empreitada de remodelação do edifício” e “Aquisição de equipamento informático e 

Software”, destinados à instalação da Loja do Cidadão de Santiago do Cacém, para efeitos do 
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cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois–A previsão da repartição de encargos é a seguinte: ----------------------------------------------  

-Execução de obra: -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Ano de 2022:………………………………………………………………….….350 000,00 € 

- Ano de 2023:……………………………………………………………………..880 000,00 € 

- Aquisição de equipamento informático: -------------------------------------------------------------  

- Ano de 2023:………………………………………………………………………58 000,00 € 

- Aquisição de software: ----------------------------------------------------------------------------------  

- Ano de 2023:………………………………………………………………………..2 000,00 € 

FUNDAMENTOS: a) - De acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do 

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

b) - Para efeitos de cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro, na redação vigente. ----------------------------------------------------------  

c) – Tendo em consideração a necessidade de reprogramação dos trabalhos que constituem a 

empreitada, e aquisição de equipamentos. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Prorrogação do prazo para a transferência de competências no domínio da 

ação social ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/150.10.100/1 do Gabinete de Apoio à Presidência ---------  

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

PROPOSTA: Na proposta deve constar o que é essencial e de forma compreensível ------------  

Um: Aprovar a prorrogação do prazo para a transferência das competências, no domínio da 

ação social, previstas no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 21 de agosto, para o dia 1 de janeiro de 

2023; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois: Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a prorrogação do prazo para a 

transferência das competências, no domínio da ação social, previstas no Decreto-Lei n.º 

55/2020, de 21 de agosto, para o dia 1 de janeiro de 2023; --------------------------------------------  

Três: Comunicar à Direção Geral das Autarquias Locais as deliberações. -------------------------  

FUNDAMENTOSDE FACTO: Um: Os órgãos Municipais do Município de Santiago do 

Cacém têm vindo a recusar a transferência de competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto, por estas não corresponderem às necessidades efetivas das populações e à 

realidade das autarquias locais; ----------------------------------------------------------------------------  

Dois: O subfinanciamento do Poder Local, a transferência de encargos em distintas áreas, que 

mais não fazem do que alijar responsabilidades e colocando sérios problemas à gestão das 

autarquias, em nada contribuindo para a prestação de melhores serviços, antes pelo contrário, 

criando novos entraves à resposta aos problemas e anseios das populações. -----------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Para o ano 2021 os Órgãos deliberativos do Município de 

Santiago do Cacém deliberaram não assumir as competências previstas no Decreto-lei n.º 

55/2020, de 12 de agosto e comunicaram o facto à Direção Geral das Autarquias Locais até 60 

dias após a publicação, no Diário da República, do despacho previsto no n.º 3 do artigo 16.º e 

das portarias referidas nos artigos 10.º e 11.º (Portaria n.º 63/2021,Portaria n.º 64/2021, 

Portaria n.º 65/2021 Portaria n.º 66/2021, todas de 17 de março), conforme dispõe o n.º 2 do 

artigo 24.º do referido diploma. ----------------------------------------------------------------------------  
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Com a publicação do “Mapa com os encargos anuais com as competências descentralizadas 

no âmbito da ação social” através do Despacho 9817-A/2021, de 8 de outubro, impõe-se 

reiterar a posição do MSC até à data limite de 31 de março de 2022. -------------------------------  

A publicação do Decreto Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro tornou-se possível aos 

municípios prorrogar o prazo para aceitação da transferência de competências no domínio da 

ação social para o dia 1 de janeiro de 2023. Esta prorrogação deve ser comunicada à Direção 

Geral das Autarquias locais até ao dia 14 de março de 2022. -----------------------------------------  

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. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Dois votos contra, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia foi apresentada a 

seguinte Declaração de voto dos eleitos do PS: “A nossa posição de votar contra, tem a ver 

com o facto de acharmos que a proposta não indica as condições objetivas pelas quais não é 

possível, desde já, assumir a transferência de competências no domínio da ação social”. -  ------ 

Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais 

foi apresentada a seguinte Declaração: “A minha relutância relativamente à transferência de 

competências, não tem a ver com uma questão politica, mas sim com uma questão prática de 

execução e com a forma como o processo tem vindo a ser desenvolvido e com os normativos.  

Neste caso a Câmara Municipal não apresenta uma justificação para não aceitar a 

transferência destas competências, apresentado uma justificação global e politica”.”. ----- ------- 

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento concursal para cargo de direção intermédia de 

2.º grau – Divisão de Comunicação e Imagem -------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2021/250.10.100/4 -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Promover a abertura do procedimento concursal para provimento do cargo 

de direção intermédia de 2.º grau - Chefe da Divisão de Comunicação e Imagem. ----------------  

2. Aprovar a composição do júri do procedimento concursal. ----------------------------------------  

Presidente: Célia Maria Gonçalves Soares, Chefe da Divisão de Cultura e Desporto; ------------  

1.º Vogal: José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------  

2.ª Vogal: Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais Suplentes: Robertina Maria Calado Pereira Pinela, Chefe da Divisão de Educação, 

Ação Social e Saúde e Ana Luísa Sobral Godinho dos Santos Guerreiro, Chefe da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------------------------------------------------  

3. Submeter à Assembleia Municipal a proposta de designação dos membros do júri do 

procedimento concursal. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados 

por procedimento concursal que se rege pelas disposições dos artigos 12.º e 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto e artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
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pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril e 64/2011, de 22 de dezembro. ----------------------------------------------------------------------  

É da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, a designação 

do júri do procedimento concursal, que é composto por um presidente e dois vogais. ------------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 12.º e 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

Mais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento concursal para cargo de direção intermédia de 

2.º grau – Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH Processo n.º 2021/250.10.100/5 --------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Promover a abertura do procedimento concursal para provimento do cargo 

de direção intermédia de 2.º grau - Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Turismo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a composição do júri do procedimento concursal: ----------------------------------------  

Presidente: Ana Luísa Sobral Godinho dos Santos Guerreiro, Chefe da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística; ----------------------------------------------------------------------  

1.º Vogal: José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------  

2.ª Vogal: Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais Suplentes: Susana Isabel Pereira Espada, Chefe da Divisão de Comodidade Local e 

José Carlos Nabais Correia, Chefe da Divisão de Projeto e Obras. ----------------------------------  

3. Submeter à Assembleia Municipal a proposta de designação dos membros do júri do 

procedimento concursal. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados 

por procedimento concursal que se rege pelas disposições dos artigos 12.º e 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto e artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril e 64/2011, de 22 de dezembro. ----------------------------------------------------------------------  

É da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, a designação 

do júri do procedimento concursal, que é composto por um presidente e dois vogais. ------------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 12.º e 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MUNICÍPIA –EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO E.M., S.A. ------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Protocolo de parceria a estabelecer entre a Municípia –Empresa de 

Cartografia e Sistemas de Informação E.M., S.A. e o Município de Santiago do Cacém ---  

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

REFERÊNCIA: Processo 2022/900.10.504/11 –Divisão de Desenvolvimento Económico e 

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

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

PROPOSTA: Protocolo de parceria com a Municípia para dinamização/divulgação de rotas 

pedestres (PediRotas) no Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: O protocolo de parceria com a Municípia visa à dinamização 

de rotas pedestres com a utilização da plataforma uniquePATHS, um novo modelo de prática 

e de dinamização do turismo territorial realizado sempre de forma pedestre (pode ser de 

bicicleta). Este projeto está suportado por uma app desenvolvida em exclusivo para o projeto 

que cria um Marketplace onde se encontram guias, com turistas para a realização de rotas 

pedestres. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: Em conformidade com a alínea t) eu) do n.º 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovada pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO DE SANTIAGO 

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

ASSUNTO: Segundo Aditamento ao Protocolo de Cooperação celebrado entre o 

Município de Santiago do Cacém e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Alvalade, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cercal do 

Alentejo; a Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém e a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santo André --------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/150.10.500/13do Gabinete de Apoio à Presidência---------  

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

PROPOSTA: Aprovar a minuta para o segundo aditamento ao Protocolo de Cooperação 

celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e as Quatro Associações de Bombeiros do 

Concelho de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: Em 28 de junho de 2011, a Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém, celebrou com as quatro Associações de Bombeiros do Concelho de 

Santiago do Cacém, um Protocolo de Cooperação que estabelecia as formas de colaboração 

entre as partes e que definiu o apoio financeiro a conceder pela Autarquia; ------------------------   

DOIS: Em 26 de abril de 2017 foi celebrado o Aditamento ao Protocolo atrás referido, no 

qual foi reforçado o apoio financeiro, concedido pelo Município a cada uma das Associações 

de Bombeiros do Concelho de Santiago do Cacém, para fazer face a despesas de investimento, 

nomeadamente aquisição de viaturas e equipamentos, na parte não comparticipada pelo 

Estado, bem como outras despesas inerentes ao bom Serviço Público; -----------------------------  

TRÊS: As exigências colocadas às Associações de Bombeiros, as escassas receitas próprias 

ou provenientes dos organismos da Administração Central, com tutela sobre as Corporações 

de Bombeiros, a que se acrescem todas as exigências do combate à Pandemia da Covid-19; ---  

QUATRO: Que se mantêm os pressupostos que levaram à celebração do Protocolo, que ora 

se adita; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CINCO: O esforço e a gestão realizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 

viabilizou o aumento da verba prevista no orçamento municipal de 2022, para fazer face ao 

apoio financeiro a conceder às Associações de Bombeiros do Município. --------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de 

natureza social e de interesse para o Município, conforme o previsto na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei.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, do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago 

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, foi feita a seguinte 

declaração de voto: “Congratulamo-nos com o facto de ter havido um aumento da verba a 

atribuir no âmbito do protocolo, ainda assim consideramos manifestamente insuficiente para 

cumprir com as obrigações constantes do protocolo e do aditamento”. -----------------------------  

Pelo Senhor Vereador Luís dos Santos, foi feita a seguinte declaração de voto: “Também 

vê com bom grado o aumento deste acordo, uma das propostas que fizeram nas reuniões do 

orçamento participado, foi precisamente aumentar o valor deste protocolo, para vinte e cinco 

mil euros para cada Associação, o que continuam a defender e a achar que é perfeitamente 

viável”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: SOUTO & CALIXTO LDA. -----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal do Kartódromo -Atribuição do lote nº 5 ----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.200/3 de 10 de fevereiro, 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 Souto & 

Calixto Lda., o prédio designado por lote nº 5, com a área de 1.046,94m², inscrito na matriz 

sob o artigo 7084º, descrito na Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel 

de Santiago do Cacém sob nº 3824/20030513, do Loteamento Municipal do Kartódromo, para 

o exercício da sua atividade, a que se refere o código CAE-45110-R3, compra, venda, 

mediação, reparação e estética de veículos automóveis. -----------------------------------------------  

DOIS –O lote será atribuído em regime de direito de superfície, por acordo direto, pelo valor 

de 1,01€/m² o que perfaz 1.057,41€/anuais e 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 do 

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

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

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

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

ASSUNTO: Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo – Lote 

14 da Expansão 0 e Lote nº 8 da Expansão I ---------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.003/1 de 9 de fevereiro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM–Revogar a Deliberação de Câmara de 15 de dezembro/2011 referente à 

atribuição do Lote 14 da Exp. 0 do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo a António 

Francisco de Brito Ramos Merino, e a que se refere o Contrato Promessa de Compra e Venda 

celebrado em 09 de fevereiro/2012; -----------------------------------------------------------------------  

DOIS –Devolver o valor de 1.620,00€ a António Francisco de Brito Ramos Merino, 

correspondente a 30% sobre o valor do Lote 14 da Exp. 0, pago aquando a outorga da 

assinatura do Contrato Promessa de Compra e Venda. ------------------------------------------------  

TRÊS –Atribuir o Lote nº 8 da Exp. I do PECA à empresa Lupumer –Investimentos 

Imobiliários e Urbanizações, Lda, contribuinte n.º 501342613, da qual o Sr. Francisco de 

Brito Ramos Merino é sócio gerente. ---------------------------------------------------------------------  

QUATRO –O lote 8 da Exp. I do PECA, está descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Santiago do Cacém sob a ficha nº 1937/20080827 e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo n.º 3913º da freguesia de Cercal do Alentejo, tem uma área de 1.000,00m² e o preço é 

de 12,62€/m², perfazendo o valor de 12.620,00€. -------------------------------------------------------  

CINCO –A empresa deverá proceder ao pagamento de acordo com as condições previstas no 

Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém, a saber 

30% a que corresponde o valor de 3.786,00€, aquando da assinatura do Contrato Promessa de 

Compra e Venda e o remanescente correspondente a 70% no valor de 8.834,00€, no ato da 

outorga da escritura de Compra e Venda. ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:  UM–De acordo com o requerido pelo interessado. ---------------------------  

DOIS–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. -----------------------------------------------  

TRÊS -De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais do 

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

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

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

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

ENTIDADE: DELÍCIAS RÚSTICAS LDA ----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 1 da Expansão Ido Loteamento 

Municipal da Zona Industrial Ligeira -----------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número: 2019/300.50.200/9, de 04 de abril, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a empresa Delícias Rústicas Lda., a constituir hipoteca sobre o lote 1 

da Expansão I, sito no Loteamento Municipal da Zona da Zona Industrial Ligeira de Santo 

André, junto do Banco Caixa Económica Montepio Geral, e que a mesma prevaleça no caso 

de reversão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM -De acordo com o solicitado pelo requerente; ----------------------------  

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

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

DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Designação de representantes do Município na Comissão Consultiva da 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Ferreira do Alentejo ------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 27/2022/1 de 23/02/2022, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a designação dos técnicos afetos à Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística na área do Planeamento e Ordenamento do Território, António Manuel Tojinha da 

Silva, e, Pedro Filipe Fernandes da Cruz, como representantes do Município de Santiago do 

Cacém na Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal de Ferreira do 

Alentejo, para cumprimento do despacho do Sr. Presidente da CCDRA publicado no Diário 

da República n.º 245, Parte C, 2.ª série, de 20/12/2019. -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Portaria n.º 277/2015 de 10 de 

setembro, é necessária a indicação de representante do Município para enquadrar a Comissão 

Consultiva do procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal de Ferreira do Alentejo, 

que em conformidade com o determinado no artigo 6.º da mesma portaria, deverá incluir 

obrigatoriamente a delegação ou subdelegação dos poderes adequados para efeitos de 

vinculação da entidade representada. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Normativo do Projeto Desporto em Férias –2022 -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/900.10.002/4 de 18/01/2022, Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Desporto ----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovação do normativo do projeto desporto em férias –2022 ---------------------  

FUNDAMENTOS: 1. O Projeto Desporto em Férias pretende assegurar a ocupação dos 

tempos livres dos jovens do nosso Concelho nas interrupções letivas da Páscoa, através de 

atividades lúdico desportivas de cariz extra-curriculares, com o objetivo de aumentar o índice 

de prática desportiva do Concelho.------------------------------------------------------------------------  

2. De acordo com o disposto nas alíneas k e u) do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: COMISSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER --------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de apoio para as Comemorações do Dia Internacional da Mulher –

2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/850.10.600/21 ----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM: Tomar conhecimento do programa constante da informação em anexo. ---  

DOIS: Aprovar a comparticipação nas despesas inerentes à realização das iniciativas 

previstas, cujo valor se estima em 3700€ (três mil e setecentos euros) IVA incluído. ------------  

TRÊS Aprovar a prestação de apoio logístico à iniciativa, nomeadamente cedência de 

transporte para as trabalhadoras que dele necessitem e reportagem fotográfica. -------------------  

QUATRO: Autorizar a tolerância de ponto, a todas as mulheres participantes na iniciativa, a 

realizar no dia 08 de março de 2022, a partir das 16h. -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: As Trabalhadoras das Autarquias Locais do Município de 

Santiago do Cacém comemoram anualmente o Dia Internacional da Mulher, através da 

realização de iniciativas, cuja organização é da responsabilidade da Comissão constituída para 

o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Compete à Câmara Municipal apoiar as atividades de 

natureza social, cultural e educativa de interesse para o município, conforme dispõe a alínea u) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual. ------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURAIS E 

DESPORTIVOS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DO CONCELHO DE 

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

ASSUNTO: Transferência de Verba -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2022/850.10.600/20 do Gabinete de Apoio à Presidência ------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de 103.326,57 € (cento e três mil, trezentos e vinte e 

seis euros e cinquenta e sete cêntimos) para a Associação dos Serviços Sociais, Culturais e 

Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém. ------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: A Associação de Serviços Sociais, Culturais e Desportivos 

dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém conta, atualmente, com 

cerca de 620 associados a quem são atribuídos auxílios monetários de caráter social, 

revelando-se estas comparticipações de grande importância e abrangência já que se tratam de 

apoios que se estendem aos respetivos núcleos familiares. --------------------------------------------  

DE DIREITO: UM: Considerando o Protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e a 

Associação dos Serviços Sociais a 07 de setembro de 2004. ------------------------------------------  

DOIS: Nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 13/2011 de 25 de janeiro e alínea b) do 

número um do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

75/2013 de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Ausência temporária: Senhora Vereadora Mónica Aguiar e Senhor Vereador Albano Pereira --  

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

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

ASSUNTO: Solicitação de convocação de Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/150.10.700/1 do Gabinete de Apoio à Presidência 

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

PROPOSTA: Solicitar à Senhora Presidente da Assembleia Municipal a convocação de 

Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal para deliberar sobre alguns assuntos urgentes, 

designadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM – Instalação da Loja do Cidadão de Santiago 

do Cacém – Alteração de compromissos plurianuais; --------------------------------------------------  

 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM – Prorrogação do prazo para a 

transferência de competências no domínio da ação social; --------------------------------------------  

 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM – Abertura de procedimento 

concursal para cargo de direção intermédia de 2º. Grau – Divisão de Comunicação e Imagem;  

 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM – Abertura de procedimento 

concursal para cargo de direção intermédia de 2º. Grau – Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Turismo; --------------------------------------------------------------------------------------  

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM – Desafetação de terreno do Domínio 

público;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: A Assembleia Municipal reúne em sessão extraordinária, por iniciativa 

do seu presidente após requerimento do presidente da Câmara Municipal, em cumprimento de 

deliberação desta, conforme dispõe a alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, publicado no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra -Execução 

de substituição da cobertura em fibrocimento, existente em instalações municipais, sitas 

na ZIL em Santo André -----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/38de22-10-2021, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM -Aprovar como representante do dono de obra e diretor de fiscalização da 

obra, o Senhor Rui Jorge Gomes Mateus, Técnico Superior. -----------------------------------------  

DOIS –Aprovar o diretor de fiscalização como representante do dono de obra, em todas as 

vistorias a realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS -Aprovar como coordenador de segurança da obra, o Sr. Rui Jorge Gomes Mateus, 

Técnico Superior. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

reunião de Câmara de 06-01-2022, à empresa Thermotelha, Lda.------------------------------------  

DOIS –Ao abrigo do artigo 344º do código dos contratos públicos, aprovado pelo Decreto-lei 

n.º18/08 de29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º273/2003 de 29 de outubro. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
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ASSUNTO: Minuta de Confissão de Dívida e Acordo de Pagamento com CansyFree, 

Lda. – Sanção Contratual-Empreitada de Requalificação e Modernização dos 

Equipamentos Desportivos do Parque Urbano do Rio de Figueira em Santiago do Cacém 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/25, de 16 de outubro de 2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Um–Aprovar a minuta de confissão de dívida e acordo de pagamento, relativa 

ao Contrato (nº 01/2020) – sanção contratual, com CansyFree, Lda. da Empreitada de 

Requalificação e Modernização dos Equipamentos Desportivos do Parque Urbano do Rio de 

Figueira em Santiago do Cacém, anexa ao doc. interno nº 6639. -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –De acordo como referido no documento interno nº6639, 

de25/02/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

Mais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Liberação de garantia bancária -Requalificação da Praça D. Manuel I e 

zonas envolventes em Alvalade --------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.001/12, de 30/05/2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a liberação de 30% do valor 74.847,88€ da garantia, relativo ao 

1º ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 22.454,36€ (vinte e dois mil, 

quatrocentos, cinquenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos). -------------------------------------  

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

Vibeiras –Sociedade Comercial de Plantas, S.A., por deliberação de Câmara de 26/09/2019, 

consignada no dia 22-11-2019e teve a receção provisória a 26-01-2021. ---------------------------  

O contrato de empreitada é escrito n.º 100/2019, pelo valor de 748.478,78€, acrescido de IVA 

(44.908,73€), no total de 793.387,51€, e enquadra-se em PPI no seguinte objetivo e projeto: 

Objetivo 3.3.1.1.2 -Projeto 2016/088(Valorização do Adro da Igreja de Alvalade), Projeto 

2016/092 (Requalificação da Praça D. Manuel I) e Projeto: 2016/095(Requalificação do eixo 

Rua 31 de Maio à Rua Duque da Terceira). -------------------------------------------------------------  

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: UM –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 -------------------------------------------------------------------------------  
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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, do Senhor Vereador Luis dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

Mais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Atualização Conta Final e Cálculo de Revisão de Preços Definitivo – 

Requalificação do C.M. nº 1085 -Vila Nova de Santo André/Brescos --------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/28 de 18-12-2020, da Secção de 

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

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

ROPOSTA: UM –Aprovar a atualização da conta final e cálculo de revisão de preços 

definitivo, da empreitada de Requalificação do C.M. nº 1085 -Vila Nova de Santo 

André/Brescos, de acordo com o seguinte quadro resumo: --------------------------------------------  

Contrato:………………………………...........................................706.271,81 €(IVA incluído) 

Faturado:..........................................................................................706.271,81 € (IVA incluído) 

Cálculo de R. Preços Provisório:........................................................74.727,40€ (IVA incluído) 

DOIS –Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 20.078,42€ 

acrescido de IVA, que totaliza o valor de 21.283,13€ (vinte e um mil, quatrocentos, duzentos, 

oitenta e três euros e quarenta cêntimos), de acordo com a respetiva rúbrica do P.P.I.: 

Objetivo: 3.3.1.1.3 e Projeto: 2020/74. -------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-A empreitada em referência foi adjudicada à empresa Construções, 

J.J.R. & Filhos, S.A., por deliberação de Câmara de 04/02/2021. ------------------------------------  

Foi elaborada conta final e o cálculo de revisão de preços definitivo, o qual teve o valor de 

70.497,55€ acrescido de IVA, no total 74.727,40€. ----------------------------------------------------  

DOIS –Art.º 382º e nº 1 do art.º 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 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, do Senhor Vereador Luis dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

Mais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Aquisição de energia elétrica (BTE e MT), em mercado livre --------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2021/300.10.005/426, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, 

conforme documento em anexo;---------------------------------------------------------------------------  
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Dois –Aprovar a adjudicação, na sequência de consulta prévia ao abrigo de acordo quadro, de 

fornecimento de energia elétrica à EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA”, a 

saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Lote nº 1: BTE, pelo montante estimado de 564 376,88€ (acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor), e  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Lote nº 2: MT, pelo montante estimado de 70 107,11€ (acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor), de acordo e nas condições da sua proposta de 17de janeiro de 2022; -----------------------  

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

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

FUNDAMENTOS: Um – Para efeitos do disposto no nº 1 do artº 73º, e nos nºs 3 e 4 do artº 

124º, ambos do Código dos Contratos Públicos; --------------------------------------------------------  

Dois -O órgão competente para tomar a decisão de contratar, e consequentemente, de 

adjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº18º 

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 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, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana 

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

Uma abstenção do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

Mais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Manutenção da Acreditação do Laboratório Municipal --------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/150.10.702/9 de 20-04-2021 da Divisão de Sistemas de Informação e 

Qualidade (DSIQ) -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO: da ata da reunião de Revisão pela Gestão que foi realizada no 

passado dia 20-09-2021, na qual foram analisados diversos assuntos relativos ao 

funcionamento do Laboratório e ao cumprimento da norma, “NP EN ISO/IEC 17025:2018 - 

Requisitos Gerais de competência para Laboratórios de Ensaios e Calibração”, pela qual se 

rege a manutenção da Acreditação do Laboratório Municipal (com certificado de acreditação 

Nº L0623-1). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos definidos no ponto, “5.5.4.1 - Responsabilidades da Gestão 

do Laboratório”, do Manual da Qualidade do Laboratório que refere o seguinte: “Acompanhar 

a revisão anual pela Gestão e apresentar os respetivos resultados ao Executivo”. -----------------  

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

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

ASSUNTO: Aquisição de energia elétrica – contratos adicionais -------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2019/300.10.005/317, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a realização de aditamentos aos contratos de fornecimento de 

energia celebrados com a GALP POWER em 21 de fevereiro de 2020, e com a EDP 

COMERCIAL em 02/02/2020, com efeitos a partir do dia 1 de janeiro, do corrente ano, pelo 

período de tempo necessário até à conclusão do procedimento de adjudicação e da efetiva 
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transferência para o novo comercializador qual se prevê possa ocorrer até ao final do próximo 

mês de março, no que se refere à MT e BTE, tendo a BTN sido efetuada a transição no 

passado mês de janeiro  -------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – O valor estimado para o encargo a suportar pelo Município, relativo ao período de 

tempo de prorrogação dos contratos, é o seguinte:------------------------------------------------------  

- PETRÓLEOS DE PORTUGAL, SA - 120 000,00 €, (IVA incluído). (janeiro a março)  -------  

- EDP COMERCIAL, SA - 330 000,00 €, “ “ (mês de janeiro)  --------------------------------------  

Três – Aprovar as minutas dos contratos adicionais a celebrar com os cocontratantes, 

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

FUNDAMENTOS: Um – Para efeitos do disposto na alínea a) do no nº 1 do artº 311º, e nos 

termos do artº 313º, ambos do Código dos Contratos Públicos; --------------------------------------  

Dois - O órgão competente para tomar a decisão 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 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 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, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana 

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

Uma abstenção do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

Mais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Alienação de Sucata diversa e Baterias ------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.005/11 de 11 de janeiro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: 1. Adjudicar o Lote 1 (Sucata Ferrosa Diversa (+/- 5 TON) à empresa 

Valorsines, pelo valor de 360,00 Euros (trezentos e sessenta euros) a tonelada IVA sujeito a 

autoliquidação e nas restantes condições da Hasta Pública.-------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 300,00 Euros/Tonelada e os lanços mínimos 

de 10,00 Euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines, a empresa Praticas Partículas Gestão de Resíduos, 

Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 2. Adjudicar o Lote 2 (Baterias (+/- 1 TON) à empresa Valorsines, pelo valor 

de 700,00 Euros (setecentos euros) a tonelada, IVA sujeito a autoliquidação e nas restantes 

condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 500,00 Euros/Tonelada e os lanços mínimos 

de 10,00 Euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines, a empresa Praticas Partículas Gestão de Resíduos, 

Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído-------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento 2022/450.10.215/3 da DAGF/SAG/Taxas e 

Licenças de 22 de fevereiro de 2022 ----------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de 3 Bailes/Matinés nos dias 

6,20 e 27 de março 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: MARIA FILOMENA MARTINHO PEREIRA -----------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão de ½ Indiviso do Direito de Superfície do Lote 31do 

Loteamento Municipal de Abela ------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Abela ----------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.200/44de 20de novembro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM –Autorizar a Senhora Maria Filomena Martinho Pereira, a transmitir ½ 

indiviso do direito de superfície que incide sobre o lote n.º 31, com a área de 344,50m², sito 

no Loteamento Municipal de Abela, inscrito na matriz sob o artigo 1161ºe descrito na 

C.R.C.P.C.A.  sob a ficha n.º 46/19850605 da freguesia de Abela, para o Senhor Fernando 

António Pereira Campos Sobral, contribuinte fiscal nº 198824700. ---------------------------------  

DOIS-Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Conforme condições de constituição do direito de superfície; -------  

DOIS -De acordo com o solicitado pelo superficiário, em 07 de fevereiro 2022; -----------------  

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

Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, e das condições de constituição do 

direito de superfície. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: AMAC -Valor dos ingressos para o programa -Fim de Semana Juventude–

25, 26 e 27 de março 2022 ---------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA:2022/900.10.001/10, DCD ------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------  

-25 de março – sexta – 21H30 –Cinema -Filme -The Batman ----------------------------------------  

Jovens até aos 30 anos inclusive – 1€ --------------------------------------------------------------------  

*fora desta faixa etária, aplicar os valor e descontos habituais nas sessões de cinema ------------  

-26 março – sábado – 21H30 -Concerto –Khiaro -------------------------------------------------------  
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Jovens até aos 30 anos inclusive – 1€ --------------------------------------------------------------------  

Bilhete normal – 5€ -----------------------------------------------------------------------------------------  

Cartão Municipal sénior – 2.5€ ----------------------------------------------------------------------------  

-27 março–domingo – CineKids –Workshop ------------------------------------------------------------  

Proposta de inscrições gratuitas, limitadas às 25 vagas existentes -----------------------------------  

FUNDAMENTOS: O valor de 1€ na sessão de cinema e concerto, para jovens até aos 30 

anos inclusive, é uma forma de diferenciar o público alvo das propostas e ao mesmo tempo 

possibilitar a compra de bilhetes on-line -ticketline. ---------------------------------------------------  

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 2022/650.10.100/87, de 23/02/2022, 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 –25,00€; Prof. Arménio Lança –50,00€; Santiago do Cacém –150,00€ 

e Santo André 150,00€, no valor total de 375,00€. -----------------------------------------------------  

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, retificado 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 --------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: SOCIEDADE DA JUVENTUDE CERCALENSE --------------------------------  

ASSUNTO: Festa de Angariação de Fundos/Baile –Licenciamento Especial de Ruído e 

Isenção de Taxas dos Licenciamentos de Recinto de Diversão Provisória e Especial de 

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído -2022/450.10.215/4 de 

22/02/2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informação nº /DCD-Divisão de Cultura e Desporto de 25/02/2022 ---------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves -------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento solicitado pelo requerente, bem como apoiar a 

realização da Festa de Angariação de Fundos/Baile, promovido pela Sociedade Juventude 

Cercalense na Sede do Clube em Cercal do Alentejo no dia, 05 de Março de 2022, através da 

isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento Especial de ruído no valor de 

15.22€ e de Diversão Provisória no valor de 13.09€. --------------------------------------------------  

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

-É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 2 

do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ----------------------------------------------------------  

-A Sociedade Juventude Cercalense tem vindo a desenvolver iniciativas em prol da 

comunidade e do seu bem estar. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

  ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM   

ASSUNTO: Cedência de Exploração do Bar da Biblioteca Municipal Manuel José do 

Tojal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.005/319 de 20/09/2021, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: 1. Adjudicar a exploração do Bar da Biblioteca Municipal José do Tojal, em 

Vila Nova de Santo André, à Senhora Cátia Rodrigues, pelo valor de 175,00 Euros (cento e 

setenta e cinco euros) a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e nas restantes condições da 

Hasta Pública.------------------------- ---------------------------------------------------------------- -------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 150,00 Euros e os lanços mínimos de 25,00 

Euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Única interessada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA DO CÉU DAVID DE LEMOS ALVES -----------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre aumento do número de compartes --------------------  

LOCALIZAÇÃO: Foros da Quinta da Cascalheira, freguesia de Santo André -------------------  

REFERÊNCIA: Processo 03/2021/660 de 14/02/2022, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Aguiar ---------------------------------------------  

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre o aumento do número de compartes para o 

prédio “Courela do Dâmaso”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 46, Secção “B”, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n. º 474/19880311, a favor de Afonso Belmar de 

Portugal Sousa Coutinho e Rodrigo Mena Mello Portugal. -------------------------------------------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida ---------------------------------------  

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 36920/2021, a emissão de 

certidão sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 474/19880311, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 46 secção B, em Foros da Quinta da Cascalheira, 

na freguesia de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------  
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DOIS: De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 54º do diploma suprarreferido, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: 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, assim 

proponho que sejam remetidas a Reunião de Câmara as seguintes propostas: ---------------------  

a. Emitir parecer favorável sobre o aumento do n.º de compartes para o prédio “Foros da 

Quinta da Cascalheira”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 46, Secção “B”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 474/19880311, na freguesia de Santo André, a favor 

de Afonso Belmar de Portugal Sousa Coutinho e Rodrigo Mena Mello Portugal. -----------------   

b. Emitir certidão de acordo com o solicitado. ----------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: VIRGÍLIO ANTÓNIO PEREIRA GAMITO --------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Aumento do número Compartes --  

LOCALIZAÇÃO: Lagoinha – União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água -------  

REFERÊNCIA: Processo03/2022/9 e informação técnica n.º 2 939/2022, de 27/01/2022, da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística ---------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Aguiar ---------------------------------------------  

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre o aumento do número de compartes para o 

prédio Lagoinha, inscrito na matriz sob o artigo rústico 4, Secção “P”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 766/19950920, na União de Freguesias de São 

Domingos e Vale de Água, a favor de Miguel Alexandre Pereira Gonçalves e João Vasco 

Gamito da Costa. --------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com o solicitado. ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Para efeitos do disposto no artigo 54º da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto, foi solicitada a esta Câmara, através do requerimento n.º 743/2022, a emissão de 

certidão sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 766/19950920, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 4 secção “P”, em Lagoinha na União de 

Freguesias de São Domingos e Vale de Água. ----------------------------------------------------------  

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. ------------------------------  

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

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

ENTIDADE: MARIA DA CONCEIÇÃO SIMEÃO LOUREIRO LUFINHA GONZAGA 

FERREIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre aumento do número de compartes --------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Courela do Dâmaso, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São Bartolomeu da Serra ---------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 03/2022/58 de 04/02/2022, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Aguiar ---------------------------------------------  

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre o aumento do número de compartes para o 

prédio “Courela do Dâmaso”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 279, Secção “L”, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3799/20120606, a favor de Shezad Dawood e 

Miranda Zuleika Dawood ----------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida ---------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Para efeitos do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto, foi requerido a esta Câmara, através do requerimento n.º 3 758, de 04/02/2022, a 

emissão de certidão sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

3799/20120606, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 279, secção L, em Courela do 

Dâmaso, na União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da 

Serra, sobre o aumento do número de compartes a favor de Shezad Dawood e Miranda 

Zuleika Dawood, pelo que coloco à consideração superior a certificação do solicitado. ---------  

DOIS: De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos. ---  

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. ------------------------------  

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

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

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 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: UM: Aprovar a desafetação do domínio público 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, n.º 49, em Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 4205º e descrito na CRCPCA sob a ficha n.º 1789/19921110, da freguesia 

de Santo André, a confrontar a Norte e Poente com terrenos do Município, a Sul com Rua 

Pública e a Nascente com Lote n.º 49. --------------------------------------------------------------------  

DOIS: Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a desafetação do Domínio Público 

Municipal da referida parcela de terreno. ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: De acordo com o requerido pela Senhora Cláudia Cristina Marques 

da Cruz Ferreira, conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais e por não 

terem existido reclamações resultantes do inquérito público. -----------------------------------------  
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DOIS: Nos termos das alíneas qq) e ccc), ambas do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, publicado no Anexo I a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Para efeitos do disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do já citado Regime 

Jurídico das Autarquias Locais. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JUVENAL DO CARMO HENRIQUES ---------------------------------------------  

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 n.º 03/2022/60 de 19/11/2021, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Juvenal do Carmo Henriques ---------------------------------------  

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, do prédio urbano 

sito no Bairro do Pica Pau, Banda 6, Edifício 4, 1.º G, Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 4260, fração M, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1614/19920302 – M, Vila Nova de Santo André, cujo valor de transação é de 122.500,00 € 

(cento e vinte e dois mil e quinhentos euros). -----------------------------------------------------------  

DOIS: 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: UM: 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. -------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA HELENA DOS REIS VARELA PEREIRA HILÁRIO ---------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre aumento do número de compartes --------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rodeado de Baixo – União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São Bartolomeu da Serra ---------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2022/33 e informação técnica n.º 5067/2022, de 14/02/2022, 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Aguiar ---------------------------------------------  

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre o aumento do número de compartes para o 

prédio “Rodeado de Baixo”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 3, Secção J, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 2362/20010518 e 2363/20010518, da União das 

freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de Ana 

Filipa Varela Hilário de Oliveira Ramos, com reserva de usufruto a seu favor. --------------------  
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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 2277/2022, a emissão de 

certidão sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob os n.º s 

2362/20010518 e 2363/20010518, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 3 secção J, 

em Rodeado de Baixo 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. ------------------------------  

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 doze horas e dezoito minutos. -------------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


