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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TRINTA DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZASSETE --------------------------------------  

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

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezassete, na Sala de Reuniões da Sede da 

União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água, em São Domingos, compareceram o 

Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da 

Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto 

Valente Barradas, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, 

Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------   

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

Verificou-se a ausência do Senhor Paulo Gamito. ------------------------------------------------------  

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

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

declarada aberta, pelo Senhor Presidente Álvaro Beijinha, às dezoito horas. -----------------------  

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

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

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

O Senhor presidente da Câmara Municipal não votou, por não ter estado presente naquela 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Divulgação da resposta do Governo à pergunta do PCP sobre: “Carência de 

profissionais de saúde na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano”. ------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2017/900.10.504/22 de 24/03/2017 – GAP ----------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da resposta do Governo à pergunta colocada pelos Deputados 

Paula Santos, Francisco Lopes e Bruno Dias, através do Ministério da Saúde, sobre “Carência 

de profissionais de saúde na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano”. --------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Intervenção da Deputada Paula Santos (PCP), sobre a Lei - Quadro que 

estabelece as condições e requisitos de transferência de atribuições e competências para 

as autarquias locais e do Projeto de Lei do PCP n.º442/XIII-2.ª. --------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA:2017/900.10.504/21-24/03/2017- GAP ----------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da intervenção da Deputada Paula Santos do PCP, sobre a Lei  

Quadro que estabelece as condições e requisitos de transferência de atribuições e 

competências para as autarquias Locais e do Projeto de Lei do PCP nº 442/XIII-2.ª. -------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Declaração de voto do Grupo Parlamentar do PCP sobre a votação final 

global dos Projetos de Lei n.º 308/XIII, 318/XIII e 328/XIII relativos à Lei Eleitoral para 

os Órgãos das Autarquias Locais -----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2017/900.10.504/15 de 22/03/2017 – GAP ----------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da declaração de voto apresentada pelo Grupo Parlamentar do 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2017-03-30                                                                                                      Pág. 2 

PCP sobre a votação final global dos Projetos de Lei n.º 308/XIII, 318/XIII e 328/XIII 

relativos à Lei Eleitoral para os Órgãos das Autarquias Locais. --------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALVALADE --------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aditamento ao Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de 

Santiago do Cacém e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade 

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

REFERÊNCIA: GAP – Processo n.º 2017/150.10.500/3 --------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a minuta de Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre o 

Municípiode Santiago do Cacém e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Alvalade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém, à 

semelhança de todas as autarquias portuguesas, tem atravessado graves constrangimentos 

orçamentais, devido às políticas protagonizadas nos últimos anos pelos sucessivos governos 

que, em clara violação à Lei das Finanças Locais e à Constituição, adotaram medidas com 

vista à diminuição das transferências do Orçamento de Estado para as autarquias locais e, 

além de subtrair esta receita, ainda aumentou o IVA e as comparticipações das autarquias para 

a Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentação, com consequências diretas para as 

populações que servem; -------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Apesar de seis anos passados sobre a celebração do Protocolo, que ora se propõe 

aditar, os pressupostos que levaram à sua celebração mantêm-se; -----------------------------------  

TRÊS: O esforço e a gestão realizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 

viabilizou o aumento da verba prevista no orçamento municipal de 2017, para fazer face ao 

apoio financeiro a conceder às corporações de bombeiros do município; ---------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de 

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

artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DO CERCAL DO ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aditamento ao Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de 

Santiago do Cacém e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal 

do Alentejo ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: GAP – Processo n.º 2017/150.10.500/11 -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a minuta de Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre o 

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

Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO:UM: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém, à 

semelhança de todas as autarquias portuguesas, tem atravessado graves constrangimentos 

orçamentais, devido às políticas protagonizadas nos últimos anos pelos sucessivos governos 

que, em clara violação à Lei das Finanças Locais e à Constituição, adotaram medidas com 

vista à diminuição das transferências do Orçamento de Estado para as autarquias locais e, 

além de subtrair esta receita, ainda aumentou o IVA e as comparticipações das autarquias para 
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a Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentação, com consequências diretas para as 

populações que servem; -------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Apesar de seis anos passados sobre a celebração do Protocolo, que ora se propõe 

aditar, os pressupostos que levaram à sua celebração mantêm-se; -----------------------------------  

TRÊS: O esforço e a gestão realizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 

viabilizou o aumento da verba prevista no orçamento municipal de 2017, para fazer face ao 

apoio financeiro a conceder às corporações de bombeiros do município; ---------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de 

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

artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS MISTOS DE 

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

ASSUNTO: Aditamento ao Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de 

Santiago do Cacém e a Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Santiago do 

Cacém ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: GAP – Processo n.º 2017/150.10.500/12 -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a minuta de Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre o 

Município de Santiago do Cacém e a Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de 

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

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém, à 

semelhança de todas as autarquias portuguesas, tem atravessado graves constrangimentos 

orçamentais, devido às políticas protagonizadas nos últimos anos pelos sucessivos governos 

que, em clara violação à Lei das Finanças Locais e à Constituição, adotaram medidas com 

vista à diminuição das transferências do Orçamento de Estado para as autarquias locais e, 

além de subtrair esta receita, ainda aumentou o IVA e as comparticipações das autarquias para 

a Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentação, com consequências diretas para as 

populações que servem; -------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Apesar de seis anos passados sobre a celebração do Protocolo, que ora se propõe 

aditar, os pressupostos que levaram à sua celebração mantêm-se; -----------------------------------  

TRÊS: O esforço e a gestão realizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 

viabilizou o aumento da verba prevista no orçamento municipal de 2017, para fazer face ao 

apoio financeiro a conceder às corporações de bombeiros do município; ---------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de 

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

artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aditamento ao Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de 

Santiago do Cacém e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo 

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

REFERÊNCIA: GAP – Processo n.º 2017/150.10.500/13 -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a minuta de Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre o 

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

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

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém, à 

semelhança de todas as autarquias portuguesas, tem atravessado graves constrangimentos 

orçamentais, devido às políticas protagonizadas nos últimos anos pelos sucessivos governos 

que, em clara violação à Lei das Finanças Locais e à Constituição, adotaram medidas com 

vista à diminuição das transferências do Orçamento de Estado para as autarquias locais e, 

além de subtrair esta receita, ainda aumentou o IVA e as comparticipações das autarquias para 

a Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentação, com consequências diretas para as 

populações que servem; -------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Apesar de seis anos passados sobre a celebração do Protocolo, que ora se propõe 

aditar, os pressupostos que levaram à sua celebração mantêm-se; -----------------------------------  

TRÊS: O esforço e a gestão realizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 

viabilizou o aumento da verba prevista no orçamento municipal de 2017, para fazer face ao 

apoio financeiro a conceder às corporações de bombeiros do município; ---------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de 

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

artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alienação do Lote nº 1, do Loteamento Municipal Central em Vila Nova de 

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

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

REFERÊNCIA: 2017/300.10.003/1, de 09/03/2017, da Divisão de Administração Geral e 

Finançeira/Secção Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um - Na sequência da autorização conferida em 24/03/2017, pela Assembleia 

Municipal, nos termos previstos na alínea i) do nº 1 do artº 25º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para alienação em hasta 

pública do lote nº 1 do loteamento mencionado em epígrafe, propõe-se: ---------------------------  

a) Que seja deliberado efetuar uma Hasta Pública para a alienação do Lote 1 do Loteamento 

Municipal Central, em Vila Nova de Santo André, com a área de 13 293,35 m2, destinado à 

construção de um edifício com ocupação de comércio/serviços/armazém. -------------------------  

b) Que a hasta pública se realize no dia 27 de abril de 2017, pelas 11:30 horas na Sala de 

Sessões do Município; --------------------------------------------------------------------------------------  

c) Que o valor base de licitação do lote seja de 950 000,00€ (novecentos e cinquenta mil 

euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar as “Condições da hasta pública” e as “Especificações Técnicas Urbanísticas” 

a que o adquirente fica obrigado, conforme documentos em anexo. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A proposta de alienação do lote decorre da necessidade de 

consolidação ordenada da malha urbana de Santo André, no espaço específico em questão, 

tirando o melhor partido das infraestruturas já executadas. -------------------------------------------  

2. Ao abrigo da autorização conferida pela Assembleia Municipal, nos termos da alínea i) do 
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n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: FILIPA ISABEL BICA RODRIGUES ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do lote 12 do Loteamento Municipal da Zona Central de 

Alvalade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2017/300.10.003/4 de 13 de março de 2017 da DAGF/SAP/Património. -----  

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

PROPOSTA: UM – Revogar a deliberação de Câmara de 16 de março de 2017; ----------------  

DOIS – Autorizar a senhora Filipa Isabel Bica Rodrigues, proprietária do Lote 12 do 

Loteamento Municipal da Zona Central de Alvalade, com a área de 280,00m², inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 1344º, e descrito na CRCPCA de Santiago do Cacém sob o 

nº 1814/20131126 da freguesia de Alvalade, adquirido por escritura pública celebrada em 25 

de novembro de 2013, a transmitir o mesmo, para Patrícia Alexandra da Cruz Ferreira Paulo e 

Paulo Alexandre Sousa Godinho; -------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Manter a reserva de propriedade que incide sobre o lote a favor do Município de 

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

FUNDAMENTOS: UM - Conforme solicitado pela requerente em 21 de março de 2017; -----  

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência do Antigo Posto Médico de São Bartolomeu da Serra -----------------  

LOCALIZAÇÃO: São Bartolomeu da Serra -----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2017/300.50.201/1, da Divisão de Administração Geral e Finançeira, Secção 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a cedência a título gratuito do Antigo Posto Médico de São 

Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4 766º, da União das 

freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, ao Rancho 

Folclórico Ninho de uma Aldeia, destinado a sede. ----------------------------------------------------  

Dois - Aprovar a Minuta do contrato de Comodato a celebrar, conforme documento que se 

apresenta em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

2 – De acordo com o solicitado pelo Rancho Folclórico Ninho de uma Aldeia. -------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃODO INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE BEJA -------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Protocolo de Colaboração – Formação em Contexto de Trabalho do Curso 

Técnico Superior Profissional em Tecnologias Web Dispositivos Móveis ---------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2016/150.10.500/1 – GAP/Curso de Tecnologias Web e 

Dispositivos Móveis -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Emitir Parecer relativo ao curso de Tecnologias Web e dispositivos Móveis, 

nomeadamente no que se refere ao interesse da criação do curso e do seu plano de estudos e 

da necessidade de formação na área em questão; -------------------------------------------------------  

2. Aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e 

o Instituto Politécnico de Beja, com vista ao acolhimento de dois alunos para formação em 

contexto de trabalho do Curso de Técnico Superior Profissional em Tecnologias Web e 

Dispositivos Móveis; ----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: 1. Em parceria com o Instituto Superior Técnico existe a 

possibilidade de realizar no Concelho de Santiago do Cacém, no próximo ano letivo, um curso 

de Técnico Superior Profissional em Tecnologias Web e Dispositivos Móveis. -------------------  

2. Estes cursos conferem um diploma de nível 5 de qualificação do Quadro Nacional de 

Qualificações (QNQ) e visam uma integração qualificada no mercado de trabalho e ou o 

prosseguimento de estudos, com vista à conclusão de um ciclo de estudos de licenciatura. -----  

3. A criação de um CTeSP carece de registo obrigatório junto da Direção-Geral de Ensino 

Superior (DGES) e é precedida, obrigatoriamente, de consulta junto da Agência Nacional para 

a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (que auscultará os respetivos Conselhos Setoriais 

para a Qualificação), do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. e das 

Entidades empregadoras e associações empresariais e/ou socioprofissionais da região onde se 

insere a instituição de ensino superior. -------------------------------------------------------------------  

4. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) está 

neste momento em fase de preparação da proposta de criação do CTeSP em Tecnologias Web 

e Dispositivos Móveis. --------------------------------------------------------------------------------------  

5. A ser aprovado o curso decorrerá na Escola Secundária padre António Macedo, em Vila 

Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: 1. Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) 

foramcria dos pelo Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março, que regula um novo tipo de 

formação de curta duração no âmbito do ensino superior, não conferente de grau académico; 

2. Compete à Câmara Municipal apoiar as atividades de natureza educativa de interesse para 

o município, conforme o previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública – Venda de lotes para habitação unifamiliar ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal, em São Domingos. -------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/14-01/2017 da Secção de Aprovisionamento e Património. 

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

PROPOSTA: Considerar a Hasta Pública deserta. ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Não houve interessados. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Renovação de Contrato de Arrendamento -------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.50.201/56 da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a Renovação da Contrato de Arrendamento, do prédio urbano 

destinado a habitação, sito em Loteamento Municipal das Panteras, em Vila Nova de Santo 

André, correspondente à Fração “AI”, 1º andar frente, do Lote nº 1, inscrito na matriz sob o 

artigo 5910º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 

03509/190500, da freguesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém, celebrado com 

a Senhora Maria Helena Chaves Simões em 28 de março de 2016. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pela requerente, e conforme previsto no 

contrato anterior; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

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

ENTIDADE: CERCA DA ALDEIA, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A. --------------------  

ASSUNTO: Receção provisória das obras de urbanização da Cerca da Aldeia e redução 

da Garantia Bancária n.º 333821 emitida pelo Banco Espírito Santo S.A.  -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cerca das Casas Novas – São Francisco da Serra. -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 263/2002 de 01/10/2002 e 167/2009 de 15/10/2009 e 

requerimento n.º 3168 de 29/11/2016, da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística. ------  

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

PROPOSTA: Aprovar a receção provisória das obras de urbanização e redução da Garantia 

Bancária n.º 333821, emitida pelo Banco Espírito Santo S.A, referente à execução das 

infraestruturas necessárias para a edificação do condomínio habitacional sito em Cerca das 

Casas Novas – São Francisco da Serra, cujo valor inicial era de 282.700,00€ (duzentos e 

oitenta e dois mil e setecentos euros), ficando cativos 28.270,00€ (vinte e oito mil duzentos e 

setenta euros) correspondente a 10% do valor total da obra, montante que será libertado ao fim 

de 5 anos com a receção definitiva das mesmas. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Para permitir a execução da construção do condomínio habitacional das 

Casas de São Francisco, foi necessário realizar obras de urbanização para servir as habitações 

do condomínio e colmatar a sobrecarga nas infraestruturas públicas. Para o efeito foi prestada 

a garantia bancária n.º 333821 emitida pelo Banco Espírito Santo S.A, no valor de 

282.700,00€ (duzentos e oitenta e dois mil e setecentos euros) para garantir a boa e atempada 

execução das obras de urbanização necessárias. --------------------------------------------------------  

Na sequência do pedido de receção provisória, houve deslocação da equipa técnica ao local 

a fim de examinar as obras de urbanização executadas, considerando-se estarem reunidas as 

condições para a receção provisória das obras de urbanização e redução da garantia bancária 

até ao limite máximo legal de 90% do montante inicial. ----------------------------------------------  

Em resultado da referida operação urbanística foram cedidos para o domínio público 

municipal 3451m2, de acordo com a planta de cedência em anexo. ---------------------------------  

Em conformidade com o n.º 5 do artigo 54.º e artigo 87.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, estão reunidas as condições para a receção provisória das 

obras de urbanização e redução da garantia bancária, ficando cativo 10% do valor total da 

mesma, que será libertado aquando da receção definitiva. --------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
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ASSUNTO: Ação Social Escolar 2016/2017 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º 

Ciclo – livros e material escolar – Atribuição e transferência de verba para os 

Encarregadosde Educação das crianças e alunos que frequentam os Agrupamentos de 

Escolas de Santiago do Cacém e Santo André -------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Proc: 2017/650.10.100/5, de 14 de março 2017, da Divisão de Educação 

Ação Social e Saúde, Inf. nº 598, de 15 de março de 2017. -------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e verba 

para aquisição de livros e material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º 

Ciclo, constantes do Anexo I; ------------------------------------------------------------------------------  

Dois - Transferir as verbas para os Encarregados de Educação, das crianças e dos alunos 

carenciados – escalão A e B, dos Agrupamentos de Escolas de: Santiago do Cacém 87,50 € e 

Santo André 75,00 €, sendo o valor total de 162,50€. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:- alínea b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99 de 14 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- nºs 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84 de 28 de dezembro; --------  

- nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho; ------------------------------------------------------------------------------  

- alínea hh), nº 1, artº 33º, da Lei nº 75/2013, 12 de setembro. ---------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ---------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Resinagem de Pinheiros 2017. -----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/300.10.05/32 de 16 de março da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para alienação 

da resina de pinheiros, propriedade do Município. -----------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar as Condições da Hasta Pública, conforme documento em anexo. ---------------  

TRÊS – Efetuar a Hasta Pública na Reunião de Câmara Municipal do dia 13 de abril de 2017, 

pelas 11.30horas.---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea cc) 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 unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MARIA DA PIEDADE PRONTO CAEIRO RAMALHOSA ROQUES -----  

ASSUNTO: Doação de ração para o Canil Municipal ---------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2017/300.10.005/36 de 17/03/2017, pertencente à Divisão 

de Comodidade Local ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Aceitar a doação de 200Kg de ração, destinada à alimentação dos cães 

alojados no Canil Municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

2. Agradecer a doação à Senhora Maria da Piedade Pronto Caeiro Ramalhosa Roques.----------  

FUNDAMENTOS: Fundamentos de Facto: De acordo com a intenção da doadora. -----------  
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Fundamentos de Direito: De acordo com a alínea j) do nº 1 do artigo 33º, do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei nº 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 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 dezoito horas e quarenta e cinco minutos.-----------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


