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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DOZE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE ------------------------------------------------------  

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

Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte, 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, 

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. ---     

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Luis dos Santos.----------------------------------------  

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

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. ------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número dez da 

reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------  

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

-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ---------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência Senhor Vereador Luis dos 

Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

ASSUNTO: Aquisição de massas betuminosas. -----------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo com a refª 2020/300.10.005/55, da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento por concurso público, para aquisição 

de massas betuminosas. -------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, que se defina 

como preço base do procedimento o valor de 213.850,00 €. ------------------------------------------  

Três – Aprovar o programa do procedimento, o caderno de encargos, e a minuta do anúncio, 

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

Quatro - Aprovar, em conformidade com o disposto do nº 1 do artº 46-Aº do Código dos 

Contratos Públicos, a constituição de 2 lotes, discriminados conforme os tipos de massas a 

adquirir, e respetivas quantidades. ------------------------------------------------------------------------  

Cinco – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: ------------------  

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

Vogal – José Carlos Correia; -------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Octávio Gonçalves; -------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Dário Cândido; --------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Olávio Alcaçarém. ----------------------------------------------------------------------  

Seis – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal José Carlos 

Correia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sete – Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. ------------------------------  
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FUNDAMENTOS: a) Face à necessidade de se proceder a conservação de estradas, 

caminhos e vias, arruamentos e arranjos exteriores diversos no Município de Santiago do 

Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, de acordo 

com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 

cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Empreitada de requalificação e modernização dos equipamentos 

desportivos do Parque Urbano do Rio da Figueira – Apresentação de Caução. -------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/25, de 16/10/2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Aceitar o depósito caução prestado para Garantia no Contrato de Empreitada 

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

da Figueira, apresentado em 27 de fevereiro de 2020. -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - Conforme solicitado pelo adjudicatário, por não ter tido resposta 

em tempo útil da entidade Bancária, para emissão de garantia bancária pedida para o efeito, 

como inicialmente previsto. --------------------------------------------------------------------------------  

Dois - A entidade adjudicatária foi a única com proposta admitida ao procedimento por 

concurso público, levado a efeito para adjudicação dos trabalhos em causa. -----------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos - 

comparticipação do Município de Santiago do Cacém – 2019 ------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/150.10.702/12 do Gabinete de Apoio à Presidência --------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência para a CIMAL do valor de 957,60€ (novecentos e 

cinquenta e sete euros e sessenta cêntimos), correspondente à comparticipação do Município 

de Santiago do Cacém do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes 

Públicos – ano de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS de FACTO: - O Despacho n.º 1234-A/2019, de 4 de fevereiro, veio 

regular o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) previsto 

no artigo 234.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro - Lei do Orçamento do Estado para o 

ano de 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O PART é um Programa de financiamento das autoridades de transporte para o 

desenvolvimento de ações que promovam a redução tarifária nos sistemas de transporte 

público coletivo, bem como o aumento da oferta de serviço e a expansão da rede; ---------------  

- De acordo com o n.º 4 do referido Despacho, o acesso ao financiamento do PART está 

sujeito a uma comparticipação mínima dos municípios que integram as Áreas Metropolitanas 

e as Comunidades Intermunicipais, a qual, em 2019, conforme previsto na LOE, é de 2.5% da 

verba que lhe for transferida pelo Estado, resultando dos valores constantes da tabela do 

Anexo I do já citado despacho. ----------------------------------------------------------------------------  
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- Conforme Anexo I ao referido Despacho “Distribuição das dotações do PART 2019”, a 

dotação do Orçamento de Estado atribuída à CIMAL é no valor de 191.508,00€ e a 

contribuição dos municípios é de 4.788 €. ---------------------------------------------------------------  

DE DIREITO: De acordo com o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

do Município de Santiago do Cacém na Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral 

(CIMAL), no âmbito do Regime Jurídico de Serviço Público de Transporte de Passageiros. ---  

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

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

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

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

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada  -----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 03/DOGU/SAU de dois mil e dezanove da Secção de 

Administração Urbanística  --------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Sra. Vereadora 

da Gestão Urbanística de 08.05.2014 ---------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ALVALADE -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2018/13 em nome de Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alvalade – Loteamento Municipal do 

Mercado Lote 1 – Alvalade. ------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Mercado Lote 1 – Alvalade. -----------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2018/13 de 27/07/2018 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2018/13, para o lote 1 do 

Loteamento Municipal do Mercado – Alvalade, prédio descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob os n.ºs 1109/20030612-A, 1109/20030612-B, 1109/20030612-C, 1109/20030612-

D, 1109/20030612-E, 1109/20030612-F e 1109/20030612-G, da respetiva freguesia, 

conforme memória descritiva e planta síntese em anexo. ----------------------------------------------  

A alteração consiste no seguinte: --------------------------------------------------------------------------  

- Alterar o polígono de implantação para que seja possível expandir o edifício para Nordeste 

e para Sudeste; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aumentar a Área de Implantação de 767,50 m2 passando a mesma para 2035,00 m2 (Área de 

Construção do Piso 1); --------------------------------------------------------------------------------------  

- Aumentar a Área Total de Construção passando a mesma para 3000,00 m2; ---------------------  

- Manter o número de pisos acima e abaixo da cota de soleira; ---------------------------------------  

- Alterar a cércea de 7,50 m para 7,75 m. ----------------------------------------------------------------  

2- Dar conhecimento da isenção do pagamento de taxa de Urbanismo no valor de 460,88€ 

(quatrocentos e sessenta euros e oitenta e oito cêntimos) e taxa referente a Encargos de 

Infraestruturas Primárias no valor de 3.253,25€ (três mil duzentos e cinquenta e três euros e 

vinte e cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- No presente procedimento de alteração ao loteamento não foi 

efectuada a pronúncia de interessados prevista no n.º 3 do artigo 27.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), na sua atual redação, uma vez que se trata apenas de um 

lote. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- De acordo com o n.º 3 do Regulamento Municipal de Taxas, a proposta de alteração 

apresentada está sujeita ao pagamento de taxa. No entanto, face ao disposto na alínea c) do n.º 
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1 do artigo 8.º do mesmo Regulamento Municipal de Taxas, a Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Alvalade está isenta do referido pagamento. ----------------------------  

3- Nos termos do artigo 23.º do (RJUE), na sua atual redação, cabe à Câmara Municipal 

deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ---------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fração “B”, do prédio urbano situado no Bairro do Pinhal, Bloco 3C, R/C 

Dt.º, Corpo 1, n.º 2, Tipo 1-B em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André. ----  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 5395 de 02/03/2020 - Processo 

2020/300.10.009/24 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Fração “B”, correspondente a habitação, do prédio urbano 

situado no Bairro do Pinhal, Bloco 3C, R/C Dt.º, Corpo 1, n.º 2, Tipo 1-B em Vila Nova de 

Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2515 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 609, da freguesia de Santo André. ----------------------------------------------------  

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

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

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título 

oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

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

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

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

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado no Bairro da Atalaia Norte, n.º 61 em Vila Nova de 

Santo André, da freguesia de Santo André. --------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 5716 de 05/03/2020 - Processo 

2020/300.10.009/27 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Prédio urbano situado no Bairro da Atalaia Norte, n.º 61 em 

Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 5348, da freguesia de Santo André. 
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FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

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

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título 

oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

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

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

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

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fração “P”, do prédio urbano situado no Bairro do Pinhal, Bloco 3C em 

Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André. ---------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 5714 de 05/03/2020 - Processo 

2020/300.10.009/26 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Fração “P”, correspondente a habitação, do prédio urbano 

situado no Bairro do Pinhal, Bloco 3C em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o 

artigo 2515, da freguesia de Santo André. ---------------------------------------------------------------  

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

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

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título 

oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

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

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

Interesse Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

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

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado na Rua 25 de Abril, em Cercal do Alentejo, da 

freguesia de Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2020-03-12                                                                                                     Pág. 6 

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 5848 de 05/03/2020 - Processo 

2020/300.10.009/28 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico de Cercal do Alentejo – Rua 25 de Abril, em Cercal do Alentejo, inscrito na matriz 

sob o artigo 1235 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 2199/20090513, da 

freguesia de Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título 

oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

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

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

Interesse Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS ------------------------------------  

ASSUNTO: Celebração de Contrato de Comodato e de Protocolo de Colaboração. --------  

LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho, em Santiago do Cacém. -----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.50.201/251, de 16 de abril de 2018, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM- Revogar a deliberação de Câmara de 03/05/2018. -----------------------------  

DOIS – Aprovar a cedência por comodato, de uma parcela de terreno com a área de 1.221m2, 

que faz parte do prédio rústico denominado “Pinhal do Concelho”, sito em Santiago do 

Cacém, à Associação São Francisco de Assis, para nela funcionar o Canil da Associação. ------  

TRÊS – Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato, conforme documento em anexo. --------  

QUATRO – Revogar o Acordo de Colaboração atualmente em vigor, com a Associação São 

Francisco de Assis, aprovado por deliberação camarária de 02/05/2001, e celebrado em 

21/05/2001. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

CINCO – Aprovar a celebração de um novo Protoloco de Colaboração com a Associação São 

Francisco de Assis, que regulará as ações a praticar por ambas as entidades no que respeita ao 

funcionamento dos respetivos canis, bem como no que respeita às atividades conexas com os 

mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEIS – Aprovar a Minuta do Protocolo a celebrar, conforme documento que se apresenta em 

anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o previsto nas alíneas g) e u) do nº 1 do art.º 33º do 

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

2 – De acordo com o solicitado pelos representantes da Associação. --------------------------------  

3 – A Associação São Francisco de Assis é uma associação sem fins lucrativos, sediada em 

Santiago do Cacém, com fins relativos à proteção dos animais. --------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Resinagem – Campanha 2020.-----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.005/17 de 15 de janeiro, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Adjudicar a Jorge da Costa Lameiro, por 0,56€ por incisão, acrescido de IVA à 

taxa legal e nas restantes condições da Hasta Pública, a resinagem dos pinheiros, propriedade 

do Município, no Pinhal do Concelho, Lagoa de Santo André e Vila Nova de Santo André.  ---  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 0,40 €, por cada incisão, acrescidos de IVA 

à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Adjudicada à proposta mais favorável.  ---------------------------------------------------------------  

3. Concorreram também a empresa Respol, Resinas, S.A que ofereceu 0,50 €/por incisão e a 

empresa Costa e Irmão Lda, que ofereceu 0,52€ por incisão. -----------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CLUBE DE ORIENTAÇÃO E AVENTURA DO LITORAL 

ALENTEJANO ---------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento – Portugal “O” Meeting 2020 ---------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2018/850.10.600/98 do Serviço Municipal de Desporto. ------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do e-mail remetido pela associação desportiva no qual 

agradecem o apoio da autarquia a fim de poderem concretizar o Portugal “O” Meeting 2020. --  

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

ENTIDADE: GRÉMIO ERMIDENSE PRIMEIRO DE AGOSTO -----------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/850.10.002.01/2 de 27/02/2020 da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1000,00€ (mil euros) para o 

Grémio Ermidense Primeiro de Agosto destinada a apoiar a concretização dos objectivos 

propostos pela associação no ano de 2020. --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- O Grémio Ermidense Primeiro de Agosto é uma associação que tem 

por fim a dinamização cultural da vila de Ermidas Sado ----------------------------------------------  

2- O Grémio tem como um dos seus objetivos para 2020 a candidatura para recuperação do 

Cine Teatro Vitória. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3 – Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------  

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

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

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

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 José Pereira dos Reis Vilhena 
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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.----------------------------------------- ------------------------------------------  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


