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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO 

CACÉM, DE SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS--------------------------- 

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

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, na Sede da Junta de Freguesia de 

Abela, em Abela, 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 extraordinária 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Segunda Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa de Dois Mil e Vinte e 

Dois.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

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

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a Segunda Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa de Dois 

Mil e Vinte e Dois para incorporação da receita e da despesa relacionada com a transferência 

de competências para os órgãos municipais no domínio da Educação.  ----------------------------  

Dois – Submeter a Segunda Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa de Dois Mil e Vinte e 

Dois à Assembleia Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 

Fevereiro, na redação atual, e a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – Contabilidade e 

relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro que 

aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas SNC-AP.  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei nº. 75/2013 de 12 de 

setembro na redação atual. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia, eleito do PS, foi 

apresentada a seguinte Declaração de Voto: “Sugeria que futuramente os documentos 

fossem entregues atentadamente”. ---------------------------------------------------------------- ------- 

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

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

ASSUNTO: Alteração à Organização de Serviços do Município de Santiago do Cacém --  

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

REFERÊNCIA: Processo 2022/150.20.001/2 do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: Um: Aprovara Proposta de Alteração à Organização de Serviços do Município 

de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------------------------------------------  

Dois: Aprovar o envio para deliberação de aprovação da Assembleia Municipal os assuntos 

da competência desse Órgão constantes da Proposta de Alteração à Organização de Serviços 

do Município de Santiago do Cacém, nomeadamente todo o Capítulo II do articulado. ---------  

FUNDAMENTOS: De facto: Um: A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabeleceu o quadro 

da transferência de competências da Administração Central para as Autarquias Locais. Parte 

destas competências estão já transferidas sendo que as restantes serão concretizadas no dia 1 

de abril de 2022 e 1 de janeiro de 2023. -----------------------------------------------------------------  

Dois: A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Santiago do Cacém aprovaram uma 

“Organização de Serviços do Município de Santiago do Cacém” que foi publicada, através do 

Despacho n.º 860/2011, no Diário da República, 2.ª série –N.º 7 –de 11 de janeiro de 2011. 

Esta estrutura foi sendo alterada ao longo do tempo para dar resposta a necessidades dos 

Serviços e para se adaptar a alterações legislativas através dos Despacho n.º 1657/2013, de 28 

de janeiro, Despacho n.º 16304/2013, de 16 de dezembro, Despacho n.º 10423/2015, de 18 de 

setembro, Despacho n.º 9545/2016, de 25 de julho, Despacho n.º 9039/2018, de 25 de 

setembro e Despacho n.º 10383/2020, de 26 de outubro. ---------------------------------------------  

Três: Verifica-se neste momento a necessidade de uma grande reestruturação devido aos 

desafios colocados pela transferência de competências e pela necessidade de adaptarmos a 

estrutura interna para melhor e mais eficazmente acomodarmos estas novas funções e os 

novos recursos humanos. ----------------------------------------------------------------------------------  

De direito: Um: A Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, veio alterar o n.º 2 do Artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro no sentido de indicar uma restruturação à 

organização dos serviços municipais para acomodar as necessidades produzidas pela 

transferência de competências da Administração Central para a Administração Local.  ---------  

Dois: Compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara, criar e definir as 

respetivas atribuições e competências, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal, 

das unidades orgânicas flexíveis conforme dispõe a alínea a) do artigo 7.º do Regime da 

Organização dos Serviços das Autarquias Locais, publicado pelo Decreto-Lei n.º 305/2009, 

de 23 de outubro, na sua redação atual.  -----------------------------------------------------------------  

Três: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar o 

modelo de estrutura orgânica, aprovar a estrutura nuclear, definindo as correspondentes 

unidades orgânicas nucleares, definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e o 

número máximo de subunidades orgânicas conforme dispõem as alíneas a) a d) do artigo 6.º 

do Regime da Organização dos Serviços das Autarquias Locais, publicado pelo Decreto-Lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual.  ------------------------------------------------  

Quatro: De acordo com a alínea m) do n.º 1 do Artigo 25.º e alíneas k) e ccc) do n.º 1 do 

Artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. ------------  

FORMA: Aprovar -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Beijinha do Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e 

Mónica Aguiar eleitos da CDU. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Mapa de Pessoal 2022 – 1ª Alteração.  ------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2022/150.20.200/8.  ----------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha.  ----------------  

PROPOSTA: 1. Aprovar a 1.ª alteração ao mapa de pessoal para 2022.  --------------------------  

2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal.  --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a missão, as atribuições, a estratégia, os 

objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 

disponíveis, o mapa de pessoal contem a indicação do número de postos de trabalho 

necessários para o desenvolvimento das atividades de natureza permanente ou temporária, a 

desenvolver durante a sua execução, de acordo com a avaliação dos serviços e a proposta de 

alteração da estrutura orgânica do Município, refletindo: --------------------------------------------  

-A criação das unidades orgânicas flexíveis: Serviço de Gestão de Refeições Escolares, 

Serviço de Intervenção Social e Saúde, Serviço Jurídico de Urbanismo e Fiscalização, Serviço 

de Águas e Saneamento, Serviço de Manutenção de Edifícios e Equipamentos e Serviço de 

Informática. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-As alterações referentes à atuação das unidades orgânicas flexíveis: Divisão de Comodidade 

Local, Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo, Divisão de Educação, Intervenção 

Social e Saúde, Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Divisão de Projeto e Obras e 

Divisão de Sistemas de Informação e Qualidade. ------------------------------------------------------  

No mapa de pessoal consta a indicação dos postos de trabalho com funções que preenchem os 

requisitos de penosidade insalubridade e nível atribuído. --------------------------------------------  

De direito: De acordo com o disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. ----------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL –

CIMAL  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Contrato Interadministrativo de Delegação de Delegação de Competências 

LOCALIZAÇÃO: Grândola-----------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/900.20.604/182 do Gabinete de Apoio à Presidência. -----  

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

PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal de Santiago do Cacém a aprovação do 

contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na CIMAL no âmbito da 

Construção de Instalações para alojamento de Canídeos e Gatídeos. -------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprova medidas para a criação 

de uma rede de centros de recolha oficial de animais e estabelece a proibição do abate de 

animais errantes como forma de controlo da população; ---------------------------------------------  

DOIS: O Governo, em colaboração com as autarquias locais, promove a criação de uma rede 

de centros de recolha oficial de animais que deve responder às necessidades de construção e 

modernização destas estruturas, com vista à sua melhoria global, dando prioridade às 

instalações e meios mais degradados, obsoletos ou insuficientes; -----------------------------------  

TRÊS: A Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril, define a forma e os prazos para realização do 

levantamento dos centros de recolha animal, e das necessidades existentes, como condição 

prévia à execução da sua construção, adaptação ou redimensionamento, de forma a assegurar 

que o país fique dotado de uma rede de centros de recolha animal capaz de dar resposta aos 

objetivos fixados na Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto; ------------------------------------------------  
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QUATRO: A portaria citada prevê também que, após determinação das necessidades 

existentes, se institua um programa, o qual será dotado de meios financeiros e mecanismos de 

apoio, destinado a operacionalizar a execução da construção, adaptação ou 

redimensionamento dos centros de recolha, e que envolva a administração autárquica, de 

forma a assegurar a criação da rede de centros de recolha para cumprimento do disposto no 

n.º 2 do artigo 183.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro; ----------------------------------------  

CINCO: Compete à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), assegurando a 

colaboração dos municípios e em cooperação com a Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV), promover o recenseamento dos CRO existentes, identificar o seu âmbito 

geográfico de atuação e as suas condições e necessidades, nos termos referidos no n.º 1 do 

artigo 183.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro; --------------------------------------------------  

SEIS: Depois de identificadas as necessidades de CRO para cumprimento dos objetivos da 

Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, os membros do Governo responsáveis pelas áreas da 

veterinária e das autarquias locais adotam, por despacho conjunto, um programa de instalação 

ou requalificação de CRO, que estabelece os termos da participação dos municípios na 

instalação de novos CRO ou na modernização e requalificação dos CRO existentes; ------------  

SETE: A captura e a recolha de animais errantes, bem como a de animais agressores, 

acidentados ou objeto de intervenção compulsiva, compete às câmaras municipais, de acordo 

com as normas de boas práticas de captura de cães e gatos divulgadas pela DGAV; -------------  

OITO: A DGAL -Direção-Geral das Autarquias Locais, a CCDRA -Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e a CIMAL, celebraram contrato 

programa, no âmbito do programa estabelecido pelo Despacho n.º 3321/2018, publicado na 

2.ª série do Diário da República n.º 66, de 4 de abril, alterado pelos Despachos n.º 4417/2018 

e n.º 4750/2018, publicados na 2.ª série do Diário da República n.º 87 e n.º 93, de7 e 15 de 

maio, respetivamente, aos 26 dias do mês de dezembro de 2018, para a execução da obra 

“Centro de Recolha Oficial Intermunicipal do Alentejo Litoral”, de acordo com o processo de 

candidatura que obteve parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo, o qual tem como limite de elegibilidade o valor de 100.00,00€; ----------  

NOVE: Foi efetuada candidatura pela CIMAL –Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Litoral ao ICNF –Instituto da Conservação e Natureza e das Florestas, nomeadamente ao 

Aviso 1/2021 -ICNF-DBEAC-Programa de concessão de incentivos financeiros para a 

construção e a modernização de centros de recolha oficial de animais de companhia (CRO) e 

de instalações das associações zoófilas (IAZ) e das despesas referentes a programas de bem-

estar animal e medidas excecionais de combate aos efeitos da pandemia da doença COVID-

19, para a construção de um novo CRO, o qual deve incluir uma instalação para a realização 

de esterilizações, o qual tem como limite de elegibilidade o valor de 300.00,00€;----------------  

DEZ: Os municípios são as entidades competentes para a construção de alojamento para 

canídeos e gatídeos, conforme consta do artigo 33º, nº 1, alíneas ee) e ii) da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, na sua redação em vigor; ----------------------------------------------------------  

ONZE: As Comunidades Intermunicipais têm, entre outras, a atribuição de articulação dos 

investimentos municipais de interesse intermunicipal, cabendo-lhes exercer as competências 

delegadas pelos Municípios que as integram, nos termos da Lei nº 75/2013; ----------------------  

DOZE: É necessário definir os termos da delegação de competências entre a CIMAL e os 

respetivos municípios, a concretizar através de contratos interadministrativos, na área da 

construção de alojamento para canídeos e gatídeos, de modo a promover uma maior eficiência 

e gestão sustentável dos centros de recolha oficial de animais, bem como a universalidade do 

acesso e a qualidade dos serviços, a coesão económica, social e territorial, o desenvolvimento 

equilibrado do setor dos transportes; --------------------------------------------------------------------  

TREZE: Por outro lado, e na impossibilidade de serem elaborados à presente data, os estudos 

a que se refere o n.º 2 do artigo 122º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro (que 
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aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para 

as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do 

associativismo autárquico -RJAL), por absoluta ausência de dados que o permitam, as Partes 

declaram quanto aos requisitos enunciados nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º do 

RJAL: 

a) 0 não aumento da despesa pública global está assegurado por via dos ganhos de escala e 

proximidade geográfica entre os Municípios beneficiários; ------------------------------------------  

b) 0 aumento da eficiência da gestão dos recursos pela Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Litoral está assegurado por via da utilização concertada dos recursos parcos que são 

disponibilizados pelo Estado, por cada um dos municípios e pela própria CIMAL, gerando um 

ganho de escala e a correspondente poupança; ---------------------------------------------------------  

c) 0 ganho de eficácia do exercício das competências da Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Litoral está assegurado por via da concertação de esforços, que se traduz em ganhos 

de escala; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) 0 cumprimento dos objetivos referidos no artigo 112º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro (a aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão territorial, o 

reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados as 

populações e a racionalização dos recursos disponíveis) está subjacente ao objeto e aos 

objetivos do presente Contrato Interadministrativo, na medida em que só uma visão integrada 

de âmbito territorial supramunicipal permite garantir a sua prossecução; --------------------------  

e) A articulação entre os diversos níveis da administração pública local (municípios e 

Comunidade Intermunicipal) está assegurada não só pelos próprios mecanismos contratuais 

infra previstos, como pelo facto de os Municípios estarem representados ao nível dos Órgãos 

Executivo e Deliberativo da Comunidade Intermunicipal. -------------------------------------------  

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: Validação de candidaturas no âmbito do Regulamento para Apoios 

Financeiros a Atletas Individuais.  --------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/850.10.500/2 de 2/2/2022 do Serviço Municipal de Desporto  ----------  

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

PROPOSTA: Validar as candidaturas dos seguintes atletas:  ---------------------------------------  

1. Ciclismo - Flávio Miguel Mestre Pacheco  ----------------------------------------------------------  

2. Motociclismo - Pedro Moreira Rodrigues Varela de Matos  --------------------------------------  

3. Trail - Roberto David Casta Baião  -------------------------------------------------------------------  

4. BTT - Bruno Miguel de Jesus Raposo Rosa  --------------------------------------------------------  

5. Ténis - Ana Filipa Alves Rodrigues dos Santos  ----------------------------------------------------  

6. Ultra trail - Luís Carlos Inácio de Matos  ------------------------------------------------------------  

7. Ralis - Marco António Barreiro Ferreira  ------------------------------------------------------------  

8. Motociclismo - Henrique Lima de Portugal Morais  -----------------------------------------------  

9. Swimrun - Álvaro da Silva Mendes Tojinha  --------------------------------------------------------  

10. Swimrun - Paulo Jorge Chaves dos Santos Henriques  -------------------------------------------  
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11. Motociclismo - Alexandre Miguel Inácio Cabá  ---------------------------------------------------  

12. Ciclismo - Miguel Messias Cristino Pereira  -------------------------------------------------------  

13. Triatlo - Hugo Miguel Noga Gaudêncio  -----------------------------------------------------------  

14. Triatlo - Carlos Alberto Parreira do Rosário  ------------------------------------------------------  

15. Triatlo - Susana Maria Marques Mateus  -----------------------------------------------------------  

16. Equitação -Neuza Soraia Bernardo Isidoro Silva  -------------------------------------------------  

17. Tiro Desportivo - João Manuel Campos Silva  ----------------------------------------------------   

18. Tiro Desportivo - Fernando Manuel Correia Sebastião  ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município possibilitam o desenvolvimento 

das atividades dos atletas que participam em iniciativas de âmbito nacional e internacional de 

elevada relevância. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33.º do regime jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

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

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

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

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

ASSUNTO: Concessão de Exclusividade na Venda de Bebidas na Santiagro/2022. --------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/850.10.002/1, de 24de março de 2022, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM -Efetuar procedimento por concurso com consulta às empresas 

cervejeiras, para a concessão de exclusividade na venda de bebidas (cervejas, águas e sumos) 

a restaurantes e bares presentes no espaço e durante o período em que decorre a “XXXIVª 

Santiagro – Feira Agropecuária e do Cavalo”. ---------------------------------------------------------  

DOIS –Que o ato público de abertura, a análise e a avaliação das propostas seja efetuada por 

uma comissão constituída por três elementos, a designar para o efeito, e para a qual se propõe 

a seguinte composição: ------------------------------------------------------------------------------------  

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

-Vogais –Jorge Justo ---------------------------------------------------------------------------------------  

–Octávio Gonçalves ----------------------------------------------------------------------------------------  

-Suplentes –Olávio Alcaçarem ---------------------------------------------------------------------------  

–Suzana Silva -----------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS –Efetuar a abertura das propostas no dia 18de abril de 2022, pelas 14:30h, na Sala de 

Sessões do Edifício-Sede do Município. ----------------------------------------------------------------  

QUATRO–Aprovar as Condições do Concurso constantes em documento anexo à presente 

proposta de agenda. ----------------------------------------------------------------------------------------  

CINCO–Que a adjudicação seja efetuada não apenas em função do valor proposto para o 

patrocínio ao Município, mas também em função do preço mais baixo para a venda de cerveja 

(barril de 50 l), por forma a fomentar a diminuição dos preços de venda aos expositores. -------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea ee) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

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

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

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

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

Aguiar eleitos da CDU e do Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do 

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

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

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

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 dez horas e cinquenta e quatro minutos. ------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


