ATA N º 06/ AM /2013
ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TRINTA E UM
DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e treze, reuniu pelas vinte e uma
horas na Sala de Sessões da Sede do Município de Santiago do Cacém, em Sessão
Extraordinária, a Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, com a seguinte:---------

----------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------1. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para a Assembleia Distrital. ----2. Eleição de quatro membros efetivos e um suplente da Assembleia Municipal
para a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral
– CIMAL.--------------------------------------------------------------------------------------------3. Eleição de dois presidentes de Juntas de Freguesia (um efetivo e um substituto),
para o Conselho Municipal de Educação. ----------------------------------------------------4. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Cinegético e da
Conservação da Fauna Municipal.-------------------------------------------------------------5. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para a Comissão Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios. ---------------------------------------------------------6. Designação de quatro cidadãos para integrarem a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Santiago do Cacém – CPCJ. -----------------------------------------7. Designação de seis cidadãos para integrarem o Conselho Municipal de
Segurança. -------------------------------------------------------------------------------------------8. Eleição de dois presidentes de Juntas de Freguesia (um efetivo e um suplente)
para o XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses.----------9. Regimento da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------10. PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL -----------------------------------------------a) Eleição de dois membros da Assembleia Municipal para integrarem a
Comissão de Seleção e Acompanhamento para a Atribuição de Bolsas de Estudo; ----b) Medidas Preventivas e Suspensão Parcial do PDM de Santiago do Cacém na
área correspondente ao Centro de Gestão de Resíduos (CGR) da AMBILITAL –
EIM. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------Efetuada a chamada verificou-se estarem presentes os membros: Paula Maria
Daniel de Melo Lopes, José Élio Sucena, João Alberto Machado Guerreiro, Pedro do Ó
Barradas de Oliveira Ramos, Ricardo Campos da Silva Rico, Maria da Conceição Pinela
Pereira, Jorge Manuel Mata Magrinho, Marina Patrícia Basílio Pedro, Teresa Maria
Sotta Lopes Dias Lucas Alves, João Filipe Rodrigues da Silva Pereira, José Manuel
Guerreiro Neves, Igor Filipe Almeida Guerreiro, Nelson José Bento Raposo, Isabel
Maria Borges Gonçalves Contente, Ana Raquel Varela Hilário da Cunha Nunes,
Joaquim António Gamito, Vera Lúcia da Costa Violante, Joana Margarida Ganço Filipe,
João Saraiva de Carvalho, Rui Estevam de Matos, Rui Manuel C. Madeira dos Santos,
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António Albino, Carlos Jorge Canário Pereira, Jaime António Pires de Cáceres, Pedro
Miguel C. Pereira Gamito e Vítor Paulo de Jesus Miguel Barata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não compareceram os membros: Hugo Manuel Reis Lopes Pires Ferreira, António
João Antunes Isidoro e Joaquim António Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se ainda a presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro
dos Santos Beijinha e dos senhores Vereadores Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto
Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria
Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------ACEITAÇÃO DE FUNÇÕES – MANDATO 2013/2017----------------------------------A Senhora Presidente procedeu à verificação da identidade e legitimidade do eleito à
Assembleia Municipal, pela lista da CDU, JOSÉ ÉLIO SUCENA, em conformidade
com o previsto no n.º 3 do artigo 60.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação da
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, tendo o mesmo procedido à leitura dos termos de
aceitação do mandato para o qual foi eleito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUSÊNCIA DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - INFORMAÇÃO
A Senhora Presidente deu conhecimento de que o Senhor Hugo Ferreira, eleito do PS,
informou que não pode estar presente na sessão de instalação da Assembleia Municipal
e na presente sessão, por motivos de ordem profissional, estando ausente no estrangeiro.
Informou também que o Senhor Joaquim António Gonçalves, eleito da CDU, Presidente
da União de Freguesias de S. Domingos e Vale de Água, era substituto na presente
Sessão pelo Secretário da Junta de Freguesia, Senhor Virgílio Gonçalves. -----------------

----------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------RENUMERAÇÃO DAS PROPOSTAS CONSTANTES NA ORDEM DO DIA ----A Senhora Presidente informou sobre a renumeração da Ordem do Dia, tendo em conta
o assunto constante na adenda à mesma, remetida aos eleitos no período previsto na lei,
ao qual foi atribuído o n.º 8, passando o anterior n.º 8 a n.º 9 e o n.º 9º a nº10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para a Assembleia Distrital. ----A Senhora Presidente informou que estava aberto o período de apresentação de
propostas, em conformidade com o previsto na alínea b) do artigo 2.º do DecretoLei n.º 5/91, de 8 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------A Senhora Maria da Conceição Pereira, em representação dos eleitos da CDU, propôs o
Presidente da Junta de Freguesia de Abela, Rui Estevam de Matos, para integrar
aquela Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais propostas, a Senhora Presidente colocou a proposta dos eleitos da
CDU a discussão, não tendo havido inscrições para o uso da palavra, pelo que, a
colocou, de imediato, a votação, por escrutínio secreto, a qual foi aprovada, por
maioria, com dezanove votos a favor, oito votos brancos e zero votos nulos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Eleição de quatro membros efetivos e um suplente da Assembleia Municipal
para a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral
– CIMAL.---------------------------------------------------------------------------------------------
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A Senhora Presidente informou que estava aberto o período para apresentação de
propostas de listas, em conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 1 e n.ºs 2 e
3.º do artigo 83.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------O Senhor João Pereira, eleito do PS, apresentou a seguinte proposta de lista, à qual
foi atribuída a letra A: João Pereira, Ricardo Rico, Vera Violante, Nelson Raposo,
efetivos, e Marina Pedro, suplente. ------------------------------------------------------------A Senhora Maria da Conceição Pereira, eleita da CDU, apresentou a seguinte
proposta de lista, à qual foi atribuída a letra B: Paula Lopes, José Neves, Jorge
Magrinho, João Alberto Guerreiro, efetivos, e Teresa Alves, suplente.----------------A Senhora Presidente colocou as propostas para discussão. Não houve inscrições para o
uso da palavra, pelo que, as colocou de imediato a votação, por escrutínio secreto, tendo
sido obtido o seguinte resultado: Lista A, oito votos, lista B, onze votos. ---------------Aplicado que foi o método da média mais alta de Hondt, de acordo com a lei, foram
atribuídos dois mandatos à lista A, apresentada pelos eleitos do PS, ao Senhor João
Filipe Rodrigues da Silva Pereira e Senhor Ricardo Campos da Silva Rico, e
atribuídos dois mandatos à lista B, apresentada pelos eleitos da CDU, à Senhora
Paula Maria Daniel de Melo Lopes e ao Senhor José Manuel Guerreiro Neves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Eleição de dois presidentes de Juntas de Freguesia, um efetivo e um substituto,
para o Conselho Municipal de Educação. ---------------------------------------------------A Senhora Presidente informou que estava aberto o período para apresentação de
propostas, em conformidade com a alínea d) do artigo 5.º da Lei n.º 41/2003, de 22
de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Maria da Conceição Pereira, em representação dos eleitos da CDU,
apresentou a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------. Presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco, Pedro Miguel C. Pereira
Gamito, efetivo. ------------------------------------------------------------------------------------. Presidente da Junta de Freguesia de Santo André, Jaime António Pires de
Cáceres, substituto. --------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais propostas, a Senhora Presidente colocou a proposta para discussão.-Não houve inscrições para o uso da palavra, pelo que, a Senhora Presidente colocou a
proposta, de imediato, a votação, por escrutínio secreto.--------------------------------------A proposta foi aprovada, por maioria, com dezanove votos a favor, oito votos brancos
e zero votos nulos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Cinegético e da
Conservação da Fauna Municipal.-------------------------------------------------------------A Senhora Presidente informou que estava aberto o período para apresentação de
propostas, em conformidade com o previsto na alínea d) do n.º 154.º do Decreto-Lei
n.º 227-B/2000, de 15 de setembro. -------------------------------------------------------------A Senhora Maria da Conceição Pereira, em representação dos eleitos da CDU,
apresentou a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------. Presidente da Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo, António Albino. ----------Não havendo mais propostas, a Senhora Presidente colocou a proposta para discussão.
Não houve inscrições para o uso da palavra, pelo que, a Senhora Presidente colocou a
proposta, de imediato, a votação, por escrutínio secreto.--------------------------------------A proposta foi aprovada, por maioria, com dezanove votos a favor, oito votos brancos
e zero votos nulos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2013-10-31
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5. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para a Comissão Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios. ---------------------------------------------------------A Senhora Presidente informou que estava aberto o período para apresentação de
propostas, em conformidade com o previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 5.º da Lei
n.º 14/2004, de 8 de maio. ------------------------------------------------------------------------A Senhora Maria da Conceição Pereira, em representação dos eleitos da CDU,
apresentou a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------. Presidente da Junta de Freguesia de Ermidas Sado, Carlos Jorge Canário
Parreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais propostas, a Senhora Presidente colocou a proposta para discussão.-Não houve inscrições para o uso da palavra, pelo que, a Senhora Presidente colocou a
proposta, de imediato, a votação, por escrutínio secreto.--------------------------------------A proposta foi aprovada, por maioria, com dezanove votos a favor, oito votos brancos
e zero votos nulos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Designação de quatro cidadãos para integrarem a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Santiago do Cacém – CPCJ. -----------------------------------------A Senhora Presidente informou que estava aberto o período para apresentação de
propostas, em conformidade com o previsto na alínea l) do artigo 17º da Lei nº
147/99, de 1 de setembro.-------------------------------------------------------------------------Pela Senhora Presidente foi apresentada a seguinte proposta da Mesa: -------------------“a) Recondução dos seguintes cidadãos*: ----------------------------------------------------VICTOR LUÍS NUNES, Reformado, residente na Rua de Timor, nº 6, na Cidade de
Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------------------MARIA PEREIRA DELGADO, Licenciada em Serviço Social, residente na Rua
Manuel da Fonseca, Nº 12, S. Domingos. ------------------------------------------------------MARIA HELENA VARELA PEREIRA HILÁRIO, Secretária de Administração,
residente na Rua Dr. António José de Almeida, Nº 28, na Cidade de Santiago do Cacém.
MÓNICA FIALHO PIRES DE AGUIAR, Jurista, residente na Rua 31 de maio de
1834, nº 11, Alvalade.” -----------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente informou ainda que tinha promovido uma reunião da Mesa da
Assembleia com os cidadãos propostos, com vista a um breve balanço da atividade
desenvolvida pelos mesmos no âmbito da Comissão Alargada da CPCJ e para saber da
sua disponibilidade para um novo mandato, acrescentando que aqueles cidadãos
transmitiram à Mesa da Assembleia que consideravam positivo o trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido pela Comissão junto da Comunidade, mostrando
disponibilidade para continuarem na Comissão e que, embora satisfeitos com a
atividade que têm desenvolvido, consideravam que podiam desenvolver um trabalho
mais ativo. --------------------------------------------------------------------------------------------Mais informou que já transmitiu à Senhora Presidente da CPCJ a disponibilidade e a
vontade demonstrada por aqueles cidadãos caso venham a ser eleitos para um novo
mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais propostas, a Senhora Presidente colocou a proposta da Mesa para
discussão. ---------------------------------------------------------------------------------------------Interveio a Senhora Joana Filipe, eleita do BE, questionando se não existia em suporte
físico do balanço feito pelos cidadãos propostos, acrescentando que fazia todo o sentido
que a Assembleia Municipal tivesse conhecimento da atividade desenvolvida no âmbito
daquela Comissão pelos cidadãos que elegeu. --------------------------------------------------2013-10-31
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A Senhora Presidente informou que se tratou de uma informação verbal da qual não
foram efetuados registos.---------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, o
qual informou que a Câmara Municipal também tem representantes na CPCJ, cujo
trabalho acompanha, não dispondo de muita informação dado o caracter sigiloso de
grande parte de atividade desenvolvida por aquela Comissão, acrescentando que as
pessoas designadas para a mesma fazem o melhor que sabem e podem com os recursos
disponíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Ana Raquel Hilário, eleita do PSD, referiu que se tratava da eleição de
cidadãos para a Comissão Alargada da CPCJ, a qual não trabalhava com processos
relativos a casos confidenciais, considerando possível que os mesmos reportem à
Assembleia Municipal uma informação sobre a sua participação nos trabalhos da
Comissão. --------------------------------------------------------------------------------------------Mais referiu que a CPCJ apresenta anualmente o seu Relatório de Atividades,
documento que é público. --------------------------------------------------------------------------O Senhor João Pereira, eleito do PS, questionou sobre a possibilidade de se adiar este
assunto para uma próxima sessão, no sentido da Assembleia Municipal vir a dispor da
informação referida, tendo em conta as questões levantadas. --------------------------------Interveio o Senhor Rui Madeira, eleito da CDU, chamando a atenção de que se tratava
de um assunto relativamente ao qual era preciso ter alguma sensibilidade, porque estava
em causa a eleição de cidadãos que desenvolvem um trabalho voluntário naquela
Comissão, ao serviço da Comunidade, não sendo fácil encontrar pessoas disponíveis
para o fazerem, acrescentando que os mesmos lhe merecem confiança para
desempenharem aquela missão. -------------------------------------------------------------------O Senhor Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, referiu compreender a preocupação da
eleita do BE, dado que, como principio, deve ser reportada informação à Assembleia
Municipal, não só neste caso mas também nos outros, para que a mesma possa
acompanhar a atividade desenvolvida por aqueles que elege. --------------------------------Mais referiu que, em sua opinião, não fazia sentido adiar a deliberação pelo facto da
Assembleia não dispor da informação em causa, porque não se estava a fazer a avaliação
do trabalho desenvolvido no mandato anterior, mas sim a eleger cidadãos para um
futuro mandato. -------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente referiu que seriam tomadas em conta as questões colocadas,
acrescentando que era importante para o funcionamento da Comissão que a deliberação
tivesse lugar na reunião em curso. ----------------------------------------------------------------Não havendo mais inscrições para o uso da palavra, a Senhora Presidente colocou a
proposta a votação, por escrutínio secreto. ------------------------------------------------------A proposta foi aprovada, por maioria, com vinte e dois votos a favor, cinco votos
brancos e zero votos nulos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Designação de seis cidadãos para integrarem o Conselho Municipal de
Segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente informou que estava aberto o período para apresentação de
propostas, em conformidade com o previsto na alínea g) do nº 1 e nº 3 do artigo 4º
do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança. ----------------------------------Pela Senhora Presidente foi apresentada a seguinte proposta da Mesa: -------------------“a) Recondução dos seguintes cidadãos*: ----------------------------------------------------

2013-10-31

5 de 8

ÉLIO DOS ANJOS ROSA, 33 anos, natural de Santiago do Cacém, casado, Pintor
Industrial, residente na Av. Manuel da Fonseca, nº 9 – 3º Drtº, na Cidade de Santiago do
Cacém. ------------------------------------------------------------------------------------------------LUÍS MANUEL DE SOUSA, 61 anos, natural de Sines, casado, Operador de Consola,
residente no Bairro das Flores, Nº 3 na Cidade de Vila Nova de Santo André. ------------MARIA DE FÁTIMA LAMAS JOSÉ AFONSO BOAVIDA, 49 anos, natural de
Moçambique, casada, Distribuidora Postal, residente no Bairro do Porto Velho, Nº 42 –
R/C Esqº na Cidade de Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------SÓNIA REGINA SOBRAL GONÇALVES, 27 anos, natural de S. Domingos,
solteira, Professora, residente em Vale de Água. -----------------------------------------------JORGE MANUEL MATA MAGRINHO, 43 anos, natural de Ferreira do Alentejo,
casado, Operador Químico, residente em Relvas Verdes, Santiago do Cacém.------------*Indicados por Assembleias de Freguesia do Município a solicitação da Assembleia
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------b) JOSÉ MANUEL GUERREIRO NEVES, 66 anos, natural de Amareleja, casado,
Reformado, residente na Av. Manuel da Fonseca, Nº 24 – 1º Esqº na Cidade de Santiago
do Cacém.” -------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais propostas, a Senhora Presidente colocou a proposta da Mesa para
discussão. ---------------------------------------------------------------------------------------------Não houve inscrições para o uso da palavra, pelo que, a Senhora Presidente colocou a
proposta, de imediato, a votação, por escrutínio secreto.--------------------------------------A proposta foi aprovada, por maioria, com vinte votos a favor, sete votos brancos,
zero votos nulos e zero votos em branco.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Eleição de dois presidentes de Juntas de Freguesia (um efetivo e um suplente)
para o XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ---------A Senhora Presidente informou que estava aberto o período para apresentação de
propostas, em conformidade com o previsto no Projeto de Regulamento do Congresso.
A Senhora Maria da Conceição Pereira, em representação dos eleitos da CDU,
apresentou a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------. Presidente da Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo – António Albino, efetivo.
. Presidente da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S.
Bartolomeu da Serra, suplente. -----------------------------------------------------------------Não havendo mais propostas, a Senhora Presidente colocou a proposta para discussão.-Não houve inscrições para o uso da palavra, pelo que, a Senhora Presidente colocou a
proposta, de imediato, a votação, por escrutínio secreto.--------------------------------------A proposta foi aprovada, por maioria, com dezanove votos a favor, oito votos brancos
e zero votos nulos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Regimento da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------A Senhora Presidente recomendou que a Comissão para a revisão do Regimento
constituída na primeira sessão da Assembleia Municipal do mandato em curso,
composta pelos senhores José Sucena, eleito da CDU, João Pereira, eleito do PS, Pedro
do Ó Ramos, eleito do PSD, e Joana Filipe, eleita do BE, reunisse, no sentido de
preparar uma proposta a apresentar à Assembleia Municipal. ---------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------10. PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL -----------------------------------------------a) Eleição de dois membros da Assembleia Municipal para integrarem a
Comissão de Seleção e Acompanhamento para a Atribuição de Bolsas de Estudo; -2013-10-31
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A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal
que apresentou e fundamentou a seguinte “PROPOSTA: Solicitar à Assembleia
Municipal a designação de dois membros para integrarem a Comissão de Seleção e
Acompanhamento para a atribuição de Bolsas de Estudo. ------------------------------------FUNDAMENTOS: Alínea d) do número 1 do artigo 14º do Regulamento Municipal
para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior.” ------------------------------A Senhora Presidente apresentou uma proposta da Mesa, designando os seguintes
membros para integrarem a Comissão de Seleção e Acompanhamento para Atribuição
de Bolsas de Estudo: ANA RAQUEL VARELA HILÁRIO DA CUNHA NUNES, eleita
do PSD, e ISABEL MARIA BORGES GONÇALVES CONTENTE, eleita da CDU. ---Não havendo mais propostas, a Senhora Presidente colocou a proposta da Mesa a
discussão. ---------------------------------------------------------------------------------------------Não houve inscrições para o uso da palavra, pelo que, a Senhora Presidente colocou a
proposta, de imediato, a votação, por escrutínio secreto.--------------------------------------A proposta foi aprovada, por unanimidade, com vinte e sete votos a favor, zero votos
brancos e zero votos nulos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Medidas Preventivas e Suspensão Parcial do PDM de Santiago do Cacém na
área correspondente ao Centro de Gestão de Resíduos (CGR) da AMBILITAL –
EIM. --------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal
que apresentou e fundamentou a seguinte “PROPOSTA: Aprovar, após a receção do
parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo (CCDRA), as novas medidas preventivas com caracter excecional e urgente, e
a suspensão parcial do PDM de Santiago do Cacém, pelo prazo de 2 (dois) anos,
prorrogável por mais 1 (um) caso se mostre necessário, em conformidade com o
previsto no artigo 112.º n.º 5 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT), e de acordo com a proposta final de Regulamento que se anexa, para posterior
publicação em Diário da República, nos termos do artigo 148.º do RJIGT. --------------FUNDAMENTOS:DE FACTO: UM- Considerando que o procedimento de revisão do
PDM ainda não está concluído, que as medidas preventivas aprovadas em 2010
encontram-se caducadas e que os prédios n.ºs 802/19971010 e 1233/20071102 estão
condicionados pela REN, deliberou-se em reunião de Câmara de 26/09/2013, a adoção
de novas medidas preventivas, com caracter excecional e urgente, de acordo com o
previsto no artigo 112.º, n.º 5 do RJIGT, tendo como efeito a suspensão parcial do PDM
de Santiago do Cacém na área correspondente ao Centro de Gestão de Resíduos da
AMBILITAL, a fim de possibilitar a execução da construção de uma unidade de
produção de combustível derivado de resíduos (CDR), construção de uma nova célula
de deposição de RSU’s (uma vez que capacidade do atual aterro encontra-se
praticamente esgotada), construção de unidade de valorização energética de CDR e
aumento da capacidade da unidade de tratamento de lixiviados, bem como a criação de
novos acessos ao CGR. ----------------------------------------------------------------------------DOIS- As obras a realizar serão objeto de despacho de Reconhecimento do Relevante
Interesse Público (RIP), proferido pelo membro do Governo com competência na
matéria, no âmbito do previsto no artigo 21.º do Regime Jurídico da REN. --------------TRÊS-O processo com a proposta de estabelecimento das novas medidas preventivas
foi remetido à CCDRA para emissão de parecer, nos termos do artigo 109.º n.º 3 do
RJGIT. Esta entidade pronunciou-se favoravelmente referindo que: “Esta iniciativa
encontra-se justificada pela importância fundamental do Centro de Gestão de Resíduos
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da AMBILITAL, que constitui o elemento base do sistema integrado de recolha,
tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos da área dos municípios de
Alcácer do Sal, Aljustrel , Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira e Santiago do
Cacém. As atuais medidas visam possibilitar a ampliação e concretização de novas
valências deste Centro permitindo dar continuidade ao exercício do objeto social e de
serviço público prestado pela AMBILITAL, dando continuidade à política ambiental de
gestão de resíduos e à concretização de objetivos ambientais mais exigentes
determinados pelas estratégias nacionais e comunitários (plano estratégico para os
resíduos sólidos urbanos – PERSUII, constante na Portaria n.º 187/2007, de 12 de
fevereiro). Observa-se o cumprimento dos requisitos do artigo 107.º do Decreto-lei n.º
380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação e considera-se que se encontra
adequadamente fundamentado o procedimento de adoção das medidas preventivas para
o enquadramento do projeto de desenvolvimento do Centro de Gestão de Resíduos da
AMBILITAL, bem como corretamente explicitado o âmbito material, territorial e
temporal das medidas preventivas.” -------------------------------------------------------------DE DIREITO: UM – De acordo com o disposto nos artigos 107.º; 109.º; 110.º; 111.º;
112.º, 148.º, todos do RJIGT, na redação em vigor; -----------------------------------------DOIS- O disposto nos artigos 25.º, n.º 1 alínea r) e 33.º, n.º 1 alínea ccc), da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------TRÊS- Artigo 21.º do Regime Jurídico da REN, aprovado pelo Decreto-lei n.º
239/2012, de 2 de novembro. “ -------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente colocou a proposta para discussão. Não houve inscrições para o
uso da palavra, pelo que, a colocou, de imediato, a votação, a qual foi aprovada, por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, foi lida pelo Senhor Primeiro Secretário a relação,
em minuta, das deliberações tomadas na presente Sessão, a constar em ata. --------------Após a leitura foi a mesma colocada à discussão pela Senhora Presidente. ---------------Não houve inscrições para o uso da palavra. ----------------------------------------------------Em seguida procedeu-se à sua votação, tendo sido aprovada, por unanimidade. -------Os trabalhos foram declarados encerrados pela Senhora Presidente, eram vinte e duas
horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------------Desta Sessão se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa.------

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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