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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE UM DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM -----------------------------------------------  

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

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, em Santiago do Cacém, 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 da Câmara Municipal, às nove horas e trinta minutos.  

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

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

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

O Senhor Vereador Francisco Maria Carrajola de Sousa não votou, por não ter estado presente 

na reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

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

-------------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia trinta e um de 

março de dois mil e vinte e um eram as seguintes: -----------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 4.532.625,03€ (Quatro milhões quinhentos e trinta e dois 

mil seiscentos e vinte e cinco euros e três cêntimos). --------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 258.907,87€ (Duzentos e cinquenta e oito mil 

novecentos e sete euros e oitenta e sete cêntimos). -----------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: COLONY INVESTMENTS LD.ª. ----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Elaboração do Plano de Pormenor de Campilhas (PPC) -Abertura do 

Procedimento -Período de Participação Pública  ----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Campilhas –Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 27/2020/1 de 23/03/2020 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1-Aprovação da proposta de contrato de planeamento, em anexo. -----------------  

2-Aprovação do prazo de 760 dias seguidos para elaboração do PPC. ------------------------------  

3-Fixação do período de participação pública preventiva, nos termos previstos no artigo 6.º e 

n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT, pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da data de publicação do 

respetivo aviso na 2.ª série do Diário da República, para recolha de sugestões, apresentação de 

informações ou quaisquer outras questões que possam ser consideradas no âmbito do 

procedimento de elaboração do PPC.  --------------------------------------------------------------------  

4-Solicitação do acompanhamento da Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional 

Alentejo (CCDRA) e das entidades representativas dos interesses a ponderar, através da 

emissão de pareceres. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- A elaboração do Plano Pormenor de Campilhas (PPC) apresentado 

pela equipa da DomusReHabita, enquadram-se no âmbito do previsto nos artigos 79.º a 81.º 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei 
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n.º 80/2015, de 14 de maio, que consagra expressamente a possibilidade de contratualização 

entre a Administração e os privados no que respeita à elaboração dos planos territoriais de 

âmbito municipal.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

2- O RJIGT estabelece no artigo 76.º n.º 3 que: “…compete à câmara municipal a definição da 

oportunidade e dos termos de referência dos planos municipais…”.  --------------------------------  

3- Para o efeito foi elaborado o documento identificado como Contrato de Planeamento (CP), 

encontrando-se em elaboração os Termos de Referência (TR) que irão determinar o âmbito e 

objetivos do PPC, em concretização do princípio da contratualização estabelecido na alínea h) 

do artigo 3.º da Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo, aprovada pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e artigos 79.º a 81.º do RJIGT.  -----  

4- A área de intervenção do PPC encontra-se delimitada na planta em anexo. ---------------------  

5- O procedimento de elaboração do PPC pode ser submetido a acompanhamento de uma 

comissão consultiva, coordenada e presidida pela CCDRA, conforme previsto no 86.º do 

RJIGT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento para contratação da empreitada de Qualificação 

e Valorização da Área de acolhimento Empresarial de Santo André. --------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André –Santiago do Cacém -------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/17 do serviço de aprovisionamento e 

Património ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a abertura de procedimento para contratação da empreitada de 

qualificação e valorização da área de acolhimento empresarial de Santo André, por concurso 

público sem publicação no JOUE, de acordo com o previsto na alínea c) do nº 1 do art.º 16º, 

conjugado com o disposto na alínea b) do art.º 19º do Código dos Contratos Públicos;  ---------  

Dois – Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, e tendo em 

consideração o valor resultante da estimativa orçamental do projeto, que se defina como preço 

base do procedimento o valor de 2.500.000,00 € (dois milhões e quinhentos mil euros);  -------  

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 na alínea a) do nº 2 do artº 46-Aº do 

Código dos Contratos Públicos, pese embora o preço base do procedimento ser superior a 500. 

000,00 €, a não divisão em lotes, em virtude das prestações a abranger pelo objeto do 

concurso serem técnica e funcionalmente incindíveis, por se tratar de obras de urbanização, 

cuja natureza dos trabalhos, de movimentação de terras e instalação de infraestruturas (rede de 

águas, rede de esgotos domésticos e pluviais, redes de infraestruturas RB/IP e ITUR), não 

aconselhar a sua execução em separado.  ----------------------------------------------------------------  

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 – Rui Mateus;  ----------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – José Pereira Gonçalves;  --------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Fátima Ramusga;  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Vogal suplente – Octávio Gonçalves.  --------------------------------------------------------------------  

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

Pereira Gonçalves;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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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.  -----------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o referido no documento interno nº 7595, de 

29/03/2021;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Em virtude da entidade Protecnil, SA, adjudicatária da empreitada na sequência do 

anterior procedimento, ter solicitado a resolução do contrato pelo facto de não ter sido 

efetuada a consignação da obra, face à interposição de ação em tribunal pelo concorrente 

Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, SA, e não ter sido concedido o visto prévio pelo 

Tribunal de Contas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Três - 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 8de 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: Abertura de procedimento para contratação da empreitada de execução de 

revestimento duplo em caminhos no concelho.  ------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém.  -----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/125, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento para contratação da empreitada de 

revestimento duplo em caminhos no concelho, por concurso público, sem publicação no 

JOUE, de acordo com o previsto na alínea c) do nº 1 do art.º 16º, conjugado com o disposto na 

alínea b) do art.º 19º do Código dos Contratos Públicos;  ---------------------------------------------  

Dois – Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, e tendo em 

consideração o valor resultante da revisão da estimativa orçamental do projeto, que se defina 

como preço base do procedimento o valor de 375.000,00 € (trezentos e setenta e cinco mil 

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

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 – 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 – Cláudia Jorge;  --------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – José Pereira Gonçalves;  --------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Fátima Ramusga;  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Vogal suplente – Octávio Gonçalves.  --------------------------------------------------------------------  

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

Pereira Gonçalves;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Seis – 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.  -----------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o referido no documento interno nº 7451, de 

26/03/2021;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – 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. ----------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: NOVA CITACOR –METALIZAÇÃO E PINTURAS LDA --------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal do Kartódromo -Atribuição do lote2. --------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.200/9de 23de março, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM–Atribuir, por acordo direto, em regime de direito de superfície, à Nova 

Citacor –Metalização e Pinturas Lda., o prédio designado por lote nº 2, com a área de 

1.853,73m², inscrito na matriz sob o artigo 7081º, descrito na Conservatória do Registo Civil 

Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 3821/20030513, do Loteamento 

Municipal do Kartódromo, para o exercício da sua atividade, a que se refere o código CAE-

25610-R3, pinturas industriais, decapagens, metalização e reparação de edifícios. ---------------  

DOIS –O lote será atribuído em regime de direito de superfície, por acordo direto, pelo valor 

de 1,01€/m² o que perfaz 1.872,27€/anuais e de acordo com as condições previstas no 

Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém. ------------  

TRÊS –Aprovar a Minuta do Contrato Promessa para Constituição do Direito de Superfície, 

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: SÉRGIO SILVA & MIGUEL PACHECO –ALUMÍNIOS LDA. -------------  

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

Atribuição do lote nº 8 da Expansão 0. ----------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.003/9 de23de março, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM-Alienar o prédio designado por lote nº 8 da Expansão 0 do Parque 

Empresarial do Cercal do Alentejo, inscrito sob o artigo matricial 3871º e descrito na 

Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 

1894/20080827, por acordo direto, a Sérgio Silva & Miguel Pacheco –Alumínios Lda., para o 

exercício da sua atividade, de fabricação de portas, janelas, caixilharia, portões e elementos de 

construção similares em metal, divisórias de metal, colocação de armários, roupeiros, portas, 

janelas, estores e trabalhos similares em madeira, ferro, alumínio e outros materiais. 

Revestimento de pavimentos e paredes, colocação de tetos falsos e chão flutuante, a que se 

refere o código CAE-25120-R3. ---------------------------------------------------------------------------  

DOIS -O lote tem a área de 694,00m² e será alienado em regime de propriedade plena, pelo 

valor de 8.758,28€ (oito mil setecentos e cinquenta e oito euros e vinte e oito 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. ----------------------------------------------------------  
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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: HÉLDER MANUEL MALVEIRO GONÇALVES -------------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 7 do Loteamento Municipal da 

Zona de Expansão em S. Bartolomeu da Serra. -----------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.50.200/15, de 06 de abril de 2020, Divisão de 

Administração e Finanças, Serviço de Aprovisionamento e Património. ---------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar o senhor Hélder Manuel Malveiro Gonçalves, a constituir hipoteca 

sobre o referido lote, junto do Banco BPI, S.A. e que a mesma prevaleça no caso de reversão. 

FUNDAMENTOS: Um –De acordo com o solicitado pelo requerente, e conforme condições 

de constituição do direito de superfície; ------------------------------------------------------------------  

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: 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: Habitação, sita na Rua das Sesmarias, Lote 119, em Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 8071 de 22/03/2021 - Processo 

2021/300.10.009/32 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, correspondente a uma habitação, sita na Rua das Sesmarias, 

Lote n.º 119 (anteriormente designada de Bairro da Atalaia Norte), em Vila Nova de Santo 

André, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 1362, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1308, da freguesia de Santo André, com o valor de transação de 

115.000 € (cento e quinze mil euros).  --------------------------------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), 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 de Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------  

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

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estimulo à reabilitação urbana.  ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública –Arrendamentos Rurais -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.005/98,de 29/03/2021da Divisão de Administração 

Geral e Financeira, Serviço de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM -Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública, para atribuição 

do direito ao arrendamento, de várias parcelas de terreno, em prédios rústicos, localizados no 

concelho de Santiago do Cacém, destinados a exploração agrícola ou serviços associados à 

agricultura ou à pecuária, e que constituem quatro lotes distintos, assim discriminados: ---------  

Lote 1 -“BOAVISTA”–com a área total de 22,59ha; -------------------------------------------------  

Monte Novo da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 2º da Secção I.  --------  

Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 3º da Secção I.  ----------------------------  

Herdade da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 8º da Secção I.  -------------  

Courela das Oliveiras da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 12º da Secção 

I.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lote 2 -“PROPRIEDADE ANEXAS À ZIL DE SANTIAGO DO CACÉM”- com a área 

total de 3,27ha; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Moinho do Rio da Velha, inscrito na matriz predial sob o artigo 224º da Secção L.  -------------  

Rio da Velha, inscrito na matriz predial sob o artigo 289º da Secção L. ----------------------------  

Lote 3 -“HERDADE DO CANAL”- com a área total de 28,87ha; ---------------------------------  

Parcela – Herdade do Canal, inscrito na matriz predial sob o artigo 1º da Secção O.  ------------  

Lote 4 -“PINHAL DO CONCELHO”- com a área total de 125,50ha; ----------------------------  

Parcela –Pinhal do Concelho, inscrito na matriz predial sob o artigo 88º da Secção J. -----------  

DOIS –Aprovar as Condições da hasta pública e o Caderno de Encargos a que os 

arrendamentos ficam sujeitos, conforme documento sem anexo. ------------------------------------  

TRÊS –Efetuar a Hasta Pública no próximo dia 22 de abril do corrente ano, pelas 10:00horas, 

na sede do Município, no decurso da reunião ordinária da Câmara Municipal. --------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Quota anual e apoio extraordinário para a Associação para a Formação 

Tecnológica no Litoral Alentejano ---------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P.2021/150.10.500/8,18/03/2021, Divisão de Educação. ------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Aumentar, no presente ano económico, o valor da quota anual do Município 

de 12.500,00€ (doze mil e quinhentos euros) para os 14.500,00€ (catorze mil e quinhentos 

euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.Atribuir um apoio financeiro extraordinário de 2.000,00€ (dois mil euros) para fazer face às 

despesas tidas em 2020 devido à Covid 19. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o previsto na alínea d), donº2 do artigo 23º e alínea u), 

do nº1 do artigo 33º, do regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 

12 de setembro.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2.O Município é associado e faz parte dos Órgãos Sociais da Associação para a Formação 

Tecnológica no Litoral Alentejano.  ----------------------------------------------------------------------  

3. A Escola Tecnológica do Litoral Alentejano responde à formação científica e técnica de 

141alunos do Município tendo como oferta formativa cinco cursos Nível IV de reconhecida 

qualidade e relevantes no Mercado de Trabalho. Os cursos são: Eletrónica, Automação e 

Instrumentação, Informática de Gestão, Manutenção Industrial/Electromecanização, Química 

Industrial e Análise Laboratorial. São também ministrados dois cursos Nível V (TeSP) em 

regime pós-laboral: Logística e Automação, Robótica e Controlo Industrial. ----------------------  

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário da reunião elaborou a presente Minuta de cada uma 

das deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a Minuta sido 

lida em voz alta e imediatamente a seguir aprovada, por unanimidade, nos termos e para os 

efeitos do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Álvaro dos 

Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

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

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

reunião pelas onze horas e  trinta minutos.---------------------------------------- ----------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


