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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZANOVE ------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezanove, na Sala de Sessões da Sede do Município, 

compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria 

Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar Domingues Ramos, Luís 

Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime 

António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 

Municipal.  

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta pelo Senhor Presidente, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ----------  

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação do Projeto “Qualificação e Valorização da Área de Acolhimento 

Empresarial de Santo André -------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.30.001/3, de 26 de fevereiro de 2019, da Divisão de 

Projeto e Obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um - Aprovar o projeto “Qualificação e Valorização da Área de Acolhimento 

Empresarial de Santo André” que se apresenta em anexo. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - O Projeto de Execução em referência foi elaborado por equipa 

multidisciplinar da DPO. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois - A obra encontra-se prevista em PPI de acordo com o objetivo 3.2.1.1.4. e projeto n.º 

2018/069 – Qualificação do Parque de Empresas de Vila Nova de Santo André. ---------------------  

Três - O projeto é constituído pelos seguintes elementos: ---------------------------------------------------  

• Estimativa Orçamental ---------------------------------------------------------------------------------------------  

• Projeto de Execução composto por: -----------------------------------------------------------------------------  

- Peças Escritas (Memórias Descritivas e Justificativas e respetivos anexos, Caderno de Encargos, 

Medições e Mapas de Quantidades) -------------------------------------------------------------------------------  

- Peças Desenhadas----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto) -----------------------------------------------------------------  

-Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (fase de projeto) ------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do 

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

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos foi feita a seguinte 

declaração de voto: “Consideramos o Projeto positivo, mas tendo em conta que não tivemos 

tempo para o analisar, abstemo-nos.” -----------------------------------------------------------------------------  

Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos foi feita a seguinte declaração de voto: “ Embora o 

tempo disponível não tenha sido suficiente para apreciar o Projeto, considero que o mesmo é 

importante para a ZIL de Santo André.” -------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ARMANDO FRANCISCO MONTEIRO PEREIRA --------------------------------  

ASSUNTO: “Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 14 da Expansão I – ZIL II do 

Loteamento Municipal da Zona de Industria Ligeira de Ermidas ”. -------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Ermidas -Sado. ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.003/09 de 20 de fevereiro, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM – Autorizar o senhor Armando Francisco Monteiro Pereira, a constituir 

hipoteca sobre o Lote nº 14 da Expansão I – ZIL II do Loteamento Municipal da Zona de 

Industria Ligeira de Ermidas, junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL e 

que a mesma prevaleça em caso de reversão. -------------------------------------------------------------------  

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 solicitado pelo requerente e Regulamento Municipal de Gestão de 

Parques Empresariais de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FIALHO CORREIA & LAMPREIA LDA. ---------------------------------------------  

ASSUNTO: “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo - 

Atribuição dos lotes nºs 6 e 7 da Expansão 0 ”. ------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.003/8 de 19 de fevereiro, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM - Alienar os prédios designados por lotes nºs 6 e 7 da Expansão 0 do Parque 

Empresarial do Cercal do Alentejo, inscritos sob os artigos matriciais 3869º e 3870º e descritos 

na Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nºs 

1892 e 1893/20080827, da freguesia do Cercal, por acordo direto, à Fialho Correia & Lampreia 

Lda., para o exercício da sua actividade, comércio por grosso de máquinas e equipamentos 

agrícolas, a que se refere o código CAE-46610. ---------------------------------------------------------------  

DOIS - Os lotes têm as áreas de 575,80m² e 627,00m², e serão alienados em regime de 

propriedade plena, pelo valor de 15.179,34€ (quinze mil cento e setenta e nove euros e trinta e 

quatro cêntimos). O pagamento será efetuado de acordo com as condições previstas no 

Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém, a saber: 30% 

do preço como sinal, com a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, e o 

remanescente que equivale a 70%, no ato da escritura de compra e venda. ------------------------------  

TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, conforme documento 

anexo, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. ------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico 

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

DOIS - De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação de atribuição de prémios e de normativo do IV Concurso de 

Fotografia Num instante… Um novo olhar -----------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2019/900.10.001/11(1) – Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo  

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

PROPOSTA: 1. Aprovar do Normativo do IV Concurso de Fotografia “Num instante…um 

novo olhar”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Aprovar a atribuição de prémios do IV Concurso de Fotografia “Num instante… um novo 

olhar” nos seguintes valores: ----------------------------------------------------------------------------------------  

1º Prémio no valor de 500€ (quinhentos euros) ----------------------------------------------------------------  

2º Prémio no valor de 300€ (trezentos euros) -------------------------------------------------------------------  

3º Prémio no valor de 200€ (duzentos euros). ------------------------------------------------------------------  

3. Aprovar a atribuição de Menção Honrosa a trabalhos que revelem qualidade ou se diferenciem 

em algum aspeto e diploma a todos os participantes. ----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com o descrito no documento interno nº4115 de 

14/02/2019 os quais fazem parte integrante do processo 2019/900.10.001/11(1). --------------------  

De Direito: de acordo com as alíneas f) e t) do nº1 do artigo 33º do regime jurídico das 

autarquias locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MÁRIO VIDEIRA – RESTAURANTE “OS GALLETOS” -----------------------  

ASSUNTO: Musica ao Vivo Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento 

Especial de Ruído ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2019/450.10.221/26 e de 2019/450.10.215/26 de 

04/03/2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pelo requerente para a realização de 

Música ao Vivo no dia 08 de março de 2019, no restaurante “Os Galletos” em Vila Nova de 

Santo André entre as 22h e as 24h. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002 de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE S. BARTOLOMEU DA SERRA ----  

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e Licença Especial de 

Ruido – Ratificação de Despacho-------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: S. Bartolomeu da Serra --------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos de Licenciamento Nºs. 2019/450.10.221/25 e 2019/450.10.215/25 

DAGF/SAG de 25 de fevereiro de 2019 -------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu Despacho de 26 de fevereiro de 2019 referente ao Licenciamento 

de Diversão Provisória e Licença Especial de Ruído para a realização de um 

Baile/Matiné no dia 05/03/2019, promovido pela Associação de S. Bartolomeu da Serra. ----------  

FUNDAMENTOS: - Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, pode o presidente praticar 

quaisquer atos da competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos sujeitos a ratificação 

na primeira reunião realizada após a sua prática. --------------------------------------------------------------  

- É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento da Recinto de Diversão Provisória ao 

abrigo do artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002 de 16/12 e o Licenciamento Especial de Ruído 

ao abrigo do artigo 15º do regulamento Especial de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007 

de 17/01.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Associação não apresentou os requerimentos em tempo útil de ser deliberado o Licenciamento 

pela Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: CHESANDRÉ – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

ECONÓMICA CRL. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Receção Definitiva das Obras de Urbanização e Libertação da Garantia 

Bancária n.º 0731.004918.393 emitida pela Caixa Geral de Depósitos S.A. ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Chesandré – Santo André – Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 16/2007/3 da Divisão do Ordenamento e Gestão 

Urbanística e requerimento n.º 13582 de 01/06/2018. -------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da garantia 

bancária n.º 0731.004918.393 emitida pela Caixa Geral de Depósitos S.A., no valor ainda cativo 

de 81.660,00€ (oitenta e um mil seiscentos e sessenta euros). ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas 

correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária n.º 0731.004918.393 

emitida pela Caixa Geral de Depósitos S.A, no valor de 816.600,00€ (oitocentos e dezasseis mil 

e seiscentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por deliberação de câmara de 05/01/2012 foi aprovada a receção provisória das obras de 

urbanização, ficando cativo o valor de 81.660,00€ (oitenta e um mil seiscentos e sessenta euros), 

correspondente a 10% do valor inicialmente prestado. -------------------------------------------------------  

Na sequência do pedido de receção definitiva das obras de urbanização, houve deslocação da 

equipa técnica ao local, tendo os técnicos percorrido e examinado toda a área dos trabalhos, que 

constituem as obras de urbanização do loteamento, em presença dos correspondentes projetos 

aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e documentos técnicos, tendo sido verificado 

que estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização. 

Conta do processo certificado de entidade gestora da rede de Eletricidade (Carta 361/16/DRCS 

da EDP Distribuição de 22/11/2016), informando que procederam à receção definitiva da 

referida infra-estrutura. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Consta do processo relatório de vistoria STA 001/11 emitido pelas Águas de Santo André a 

17/01/2011 que indica como aprovada a vistoria realizada à rede de infra-estruturas. Consta 

ainda email dessa entidade que refere que a partir da data de realização de vistoria de aprovação 

ficam as redes à responsabilidade das ADSA, pelo que não procedem à emissão de 

novos certificados de redes após essa data. ----------------------------------------------------------------------  

Consta do processo certificado de Inspeção de Rede e Ramais n.º RL0277/2018 emitido pelo 

ISQ em 28/03/2018, certificando que a rede não apresenta qualquer inconformidade e certificado 

de Inspeção das Instalações de Gás (depósito). -----------------------------------------------------------------  

Consta do processo termo de responsabilidade de Execução da Instalação emitido pelo instalador 

ITUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, tendo em conta o parecer técnico emitido e constante no processo, considera-se que estão 

reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação 

da garantia bancária n.º 0731.004918.393 emitida pela Caixa Geral de Depósitos S.A., no valor 

ainda cativo de 81.660,00€ (oitenta e um mil seiscentos e sessenta euros), em conformidade com 

o n.º 5 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual. ------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

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

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

Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------------  

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

ENTIDADE: VERDES DESTINOS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LD.ª. 
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ASSUNTO: Receção Definitiva das Obras de Urbanização e Libertação da Garantia 

Bancária n.º 72005433731 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul 

C.R.L. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sonega de Baixo – Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 02/2007/16 da Divisão do Ordenamento e Gestão 

Urbanística e requerimento n.º E 15825 de 28/06/2018. -----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da garantia 

bancária n.º 72005433731 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul C.R.L., 

no valor ainda cativo de 15.713,00€ (quinze mil setecentos e treze euros). -----------------------------  

FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas 

correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária n.º 72005433731 

emitida pela Caixa de Crédito Agrícola da Costa Azul C.R.L, no valor de 157.130,00€ (cento 

ecinquenta e sete mil cento e trinta euros).-----------------------------------------------------------------------  

Por deliberação de câmara de 19/08/2010 foi aprovada a redução da garantia bancária, ficando 

cativo o valor de 22.200,00€ (vinte e dois mil e duzentos euros). -----------------------------------------  

Por deliberação de câmara de 27/09/2012 foi aprovada a receção provisória das obras de 

urbanização, ficando cativo o valor de 15.713,00€ (quinze mil setecentos e treze euros), 

correspondente a 10% do valor inicialmente prestado. -------------------------------------------------------  

Na sequência do pedido de receção definitiva das obras de urbanização, houve deslocação da 

equipa técnica ao local, tendo os técnicos percorrido e examinado toda a área dos trabalhos, que 

constituem as obras de urbanização do loteamento, em presença dos correspondentes projetos 

aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e documentos técnicos, tendo sido verificado 

que estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização. 

Consta do processo certificado de entidade gestora da Rede de Eletricidade (Carta 99/16/DRCS 

da EDP Distribuição de 11/04/2016), informando que procederam à receção definitiva da 

referida infra-estrutura;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Consta do processo certificado de entidade inspetora da rede e ramal de distribuição de gás 

(ofício SET/RR/2 da Setinsp de 22/03/2018), informando que procederam à inspeção e que 

esta não apresenta qualquer inconformidade; -------------------------------------------------------------------  

Consta do processo parecer técnico a projeto de infraestruturas para telecomunicações em 

loteamentos (ofício 321/120735/10/AIN de 04/06/2018), informando que as infraestruturas 

continuam a merecer parecer técnico favorável;----------------------------------------------------------------  

Consta do processo correio eletrónico da Divisão de Projeto e Obras, recebido a 12/10/2018, 

onde informa que relativamente à rede de esgotos e rede de águas não tem havido até à presente 

data qualquer anomalia nestas infraestruturas e que em relação à estação elevatória, até ao 

momento não se verificaram falhas no seu funcionamento. --------------------------------------------------  

Assim, tendo em conta o parecer técnico emitido e constante no processo, considera-se que 

estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação 

da garantia bancária n.º 72005433731, emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Caixa 

Azul C.R.L, no valor ainda cativo de 15.713,00€ (quinze mil setecentos e treze euros), 

em conformidade com o n.º 5 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua 

redação atual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

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

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

Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SANTO ANDRÉ ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas-----------  

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

REFERÊNCIA: Processo número cinco, de dois mil e dezanove do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.214,61 € (três mil 

duzentos e catorze euros e sessenta e um cêntimo ) referente ao custo de seguros de viaturas da 

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número seis de dois mil e dezanove do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.974,08 € (dois mil nove 

centos e setenta e quatro euros e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. ----------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Designação dos Representantes do Município no Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas de Santo André - mandato 2019. --------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2019/250.10.500/01 de 21/02/2019, Divisão de Educação. ---------------------  

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

PROPOSTA: Designar para o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Santo André os 

seguintes representantes do Município: Sr. Vereador da Educação, Jaime António Pereira 

Pires de Cáceres e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo André, David Oliveira 

Gorgulho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - Ao abrigo do n.º4, do art.º14.º do Dec. Lei n.º75/2008, de 22 de abril 

republicado pelo Dec. Lei 137/2012, de 02 de julho; ---------------------------------------------------------  

2 - Alínea mm) do art.º33 do Regimento Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

75/2013, de 12 de Setembro e alterações subsequentes. ------------------------------------------------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, e do 

Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------------  

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

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

ASSUNTO: EB n.º2 de Santo André - Sombreamento do Parque Infantil - transferência 

de verba para a Associação de Pais e Encarregados de Educação -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2018/300.40.503/464, de 19/12/2018, Divisão de Educação. ------------------  

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

PROPOSTA: Transferir para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB n.º2 de 

Santo André, uma verba no valor de 3.228,75€ (três mil duzentos e vinte e oito euros e setenta e 

cinco cêntimos), que corresponde aos 50% do custo total da intervenção, que será suportada pela 

Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - Considerando a necessidade de colocação de um sombreamento no 

Parque Infantil da EB n.º2 de Santo André e representando o mesmo uma significativa melhoria 

para as crianças e alunos que frequentam a referida Escola e manifestada que foi a 

vontade e disponibilidade da Associação de Pais e Encarregados de Educação em assumir 50% 

do custo total da obra, entendeu a Câmara Municipal assumir os outros 50%. -------------------------  

2 - Ao abrigo da alínea o) do n.º1, do artigo 33.º do Regimento Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL 

(CIMAL) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: 37ª Volta ao Alentejo em bicicleta ------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.002/21 de 13/02/2019 do Serviço Municipal de 

Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a CIMAL no valor de 4.920,00€ (Quatro 

mil, novecentos e vinte euros) para fazer face às despesas de organização do evento. -----------------  

FUNDAMENTOS: Considerando o grande interesse demonstrado pela população ao longo dos 

anos pela modalidade de ciclismo, bem como da dimensão mediática que esta prova tem, quer do 

ponto de vista da tradição, quer também pelo mediatismo que revela na comunicação social; ------  

Considerando ainda que se trata de uma prova do calendário internacional e consequentemente 

de um acompanhamento intensivo dos meios de comunicação social, a sua passagem pelo 

Concelho constituirá seguramente um espectáculo desportivo de elevada relevância. ----------------  

Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regimento Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

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

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

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

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

ENTIDADE: DANÇARITA – ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL -------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2019/850.10.002.02/1, de 15/02/2019 da Divisão de 

Cultura e Desporto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar uma transferência de verba no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para 

a Dançarita – Associação Artística e Cultural, como forma de apoio ao desenvolvimento do seu 

Plano de Atividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- A Dançarita – Associação Artística e Cultural desenvolve um importante 

trabalho pedagógico na área da dança criativa para crianças, em Santo André e Santiago do 

Cacém e aulas para jovens / adultos de dança contemporânea em Santo André. -----------------------  

2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 

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

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijiha, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos 

da CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. -------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos foi feita a seguinte 

declaração de voto: “Abstenho-me porque desconheço qual o critério para atribuição destas 

verbas, dado que não existe um Regulamento Municipal para o efeito”. ---------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Doação de uma coleção de recortes de jornais por Susana Godinho Palma. 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 219/300.10.004/4 de 23/01/2019, da Divisão de Cultura e 

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

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer a doação. -------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo n.º 33, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e compete à Câmara 

Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário. -------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FÁBIO MATEUS --------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento --------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/950.20.300/2 de 27/02/2019 da Divisão de Cultura e 

Desporto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento de Fábio Mateus e equipas das festas 

realizadas para a Juventude, no âmbito do Projecto Atreve-te, pelo apoio e envolvimento da 

Câmara Municipal nestas iniciativas. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Durante a reunião o respetivo Secretário 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 Beijinha, Presidente 

da Câmara Municipal.------------------------------------------------------ ------------------------------------------  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a reunião 

pelas onze horas e trinta minutos.----------------------------------------- -----------------------------------------  
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O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


