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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE---------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos quatro dias do mês de junho 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, Luís 

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

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

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTARDO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS  --  

ASSUNTO: Deputados do PCP prestam contas do trabalho realizado em abril de 2020  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/72do Gabinete de Apoio à Presidência. -----------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do trabalho efetuado pelos deputados eleitos do PCP e CDU na 

Assembleia da República, durante o mês de abril de 2020.--------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: UNIDADE LOCALDE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO (ULSLA) 

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/700.20.102/64, do Gabinete de Apoio à Presidência. ---------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento efetuado pela ULSLA –Unidade Local de 

Saúde do Litoral Alentejano, dos seus colaboradores e da população do Litoral Alentejano, à 

Câmara Municipal de Santiago do Cacém, pela colaboração e solidariedade, a esta entidade, 

durante esta fase de pandemia, do Covid-19, que temos vindo a atravessar.-----------------------------  

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

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

ASSUNTO: Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal. ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/100.10.600/4, do Gabinete de Apoio à Presidência------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o Ato administrativo por mim praticado, em 1 de junho de 2020, através 

do despacho sobre a periodicidade das reuniões de câmara, no âmbito das medidas de 

desconfinamento, no Município de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Um A situação epidemiológica em Portugal causada pela 

doença COVID-19, tem exigido à Câmara Municipal a tomada de medidas extraordinárias com 

vista a prevenir a transmissão da doença, tendo sido uma das medidas a alteração da 

periodicidade das reuniões de Câmara, para reuniões quinzenais e bem assim que estas se 

realizassem através de teleconferência, tendo ficado suspensas as reuniões públicas. -----------------  

Dois: Considerando a evolução epidemiológica em Portugal e mais concretamente no Concelho 

de Santiago do Cacém, justifica-se a tomada de outras medidas que integram o processo gradual 

de desconfinamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Direito: Um A periodicidade das reuniões de câmara é fixada pela 

Câmara Municipal nos termos do n.º 1 e 2.º do artigo 40.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; -----------------------------  
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Dois: A obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos executivos dos municípios 

fica suspensa atá ao dia 30 de junho de 2020, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º, da Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, que aprova as medidas excecionais e temporárias 

de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 

COVID-19  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Três: Os atos administrativos são passiveis de ratificação pelo órgão detentor da competência 

legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente conforme n.º 3 do 

Artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e artigo 164.º do Código de Procedimento Administrativo. -------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: ÂNGELA ALEXANDRA NUNES SILVA -----------------------------------------------  

ASSUNTO: Ressarcir a funcionária Ângela Alexandra Nunes Silva no valor equivalente à 

aquisição de novo telemóvel --------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2020/250.20.401/8 ----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: No passado dia 14 de maio, a funcionária Ângela Alexandra Nunes Silva 

deslocou-se aos Bombeiros Voluntários de Alvalade, em trabalho, para realizar o registo 

fotográfico da ação de desinfeção do quartel, no âmbito das ações, desenvolvidas pela Câmara 

Municipal, de combate à COVID-19, usando o seu telemóvel pessoal, uma vez que não tinha 

consigo nenhuma máquina fotográfica do serviço, por se encontrar, na data dos acontecimentos, 

em teletrabalho na sua residência localizada em Alvalade. --------------------------------------------------  

No decorrer do trabalho a funcionária caiu, e consequentemente o telemóvel ficou partido e sem 

reparação, uma vez que o modelo se encontra descontinuado no mercado Samsung Galaxy A5 de 

2017. Desta situação foram testemunhas, os bombeiros que se encontravam no local. ---------------  

Tendo em conta o exposto, e uma vez que a funcionária estava ao serviço da Câmara Municipal, 

a realizar trabalhos de registo fotográfico, que vão para além das suas funções, propõe-se 

ressarcir a funcionária Ângela Alexandra Nunes Silva no valor equivalente à aquisição de novo 

telemóvel, no valor de 379.99€ ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: A funcionária estava ao serviço da Câmara Municipal, para registo 

fotográfico, o que vai para além das suas funções, usando o seu equipamento pessoal.---------------  

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

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

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

ASSUNTO: Protocolo de Parceria CLDS-4G -Ratificação de Atos Administrativos  --------  

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

REFERÊNCIA: Processo N. º2019/150.10.500/14, 04/2019, DEASS –Divisão de Educação 

Ação Social e Saúde  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificação dos atos administrativos praticados pelo presidente da Câmara 

Municipal, no dia 1 de junho de 2020, relativos a:  -----------------------------------------------------------  

1. Revogação do Protocolo de Parceria CLDS-4G, aprovado em deliberação de Câmara de 

13/06/2019;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Assinatura do novo Protocolo de Parceria CLDS 4G, assinado no dia 01 de junho 2020, em 

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

FUNDAMENTOS: 1. Foi necessário reprogramar o projeto, ao nível da constituição da 

parceria, porque a Associação Intervir.Com declarou, aquando do 3º pedido de esclarecimentos 

do ISS. IP, em 28 de abril de 2020, a sua intenção de retirar-se da parceria do projeto enquanto 
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ELEA -Entidade Local Executora das Ações, por incapacidade financeira, isto é, por não 

apresentar, atualmente, as condições que garantam o cumprimento da alínea f) do n.º.4 do artigo 

11.º da Portaria n.º 229/2018, de 14 de agosto, do regulamento específico do Programa CLDS.  -  

Foi necessário reprogramar as ações e respetivo orçamento uma vez que o projeto atua no EIXO 

3 –Promoção do Envelhecimento Ativo e Apoio à População Idosa e que a pandemia em curso 

de COVID-19 coloca, atualmente e sem prazo previsto para o seu término, novas contingências à 

execução deste.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.O Protocolo de Parceria para a execução do Programa CLDS-4G foi assinado pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, atendendo ao prazo de submissão da candidatura no Portal do 

Balcão do Portugal 2020, sendo este o dia 02 de junho de 2020.  -----------------------------------------  

3.Em conformidade com o disposto no n. º3 do art.º 35 da Lei 75/2013, de 12 de setembro 

(Regime Jurídico das Autarquias Locais). -----------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: ANA ROSA NUNES DE CARVALHO ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel localizado em 

Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André.  -----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro do Pinhal Bloco C2 - 2.º Esq.º, em Vila Nova de Santo André, da 

freguesia de Santo André.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2020/129 de 11/05/2020 da Divisão de Ordenamento e 

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

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

PROPOSTA: 1- 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 – Letra “U” do prédio urbano situado no Bairro do Pinhal - Bloco C2 

- 2.º Esq.º, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2756 e descrito na 

Conservatória de Registo Predial sob o n.º 608/19890306, da freguesia de Santo André.  ----------  

2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel.  ----------------------------------------------------  

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

(aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de23 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: LÚCIO MANUEL DE JESUS CARDADOR  ------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel localizado em 

Área de Reabilitação Urbana de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Dr. António José de Almeida n.º 11 em Santiago do Cacém – União das 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra.  ----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2020/135 de 21/05/2020 da Divisão de Ordenamento e 

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

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

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

Cacém, prédio urbano situado na Rua Dr. António José de Almeida n.º 11 em Santiago do 

Cacém – União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, 

inscrito na matriz sob o artigo 4408 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 

2930/20081106, da respetiva freguesia.  ------------------------------------------------------------------------  

2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel.  ----------------------------------------------------  

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

(aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de23 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal da Courela do Baleizão em Santo André –Vila Nova 

de Santo André – Alteração. ------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Courela do Baleizão –Santo André –Vila Nova 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 16/2020/1 de 24/01/2020 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração ao Loteamento Municipal da Courela do Baleizão –Vila 

Nova de Santo André, freguesia de Santo André, prédios descritos na conservatória do Registo 

Predial sob os n.ºs 4658/20131129, 4687/20131129, 4688/20131129, 4689/20131129, 

4690/20131129, 4691/20131129, 4692/20131129, 4693/20131129, 4694/20131129, 

4695/20131129, 4696/20131129, 4697/20131129, 4698/20131129, 4699/20131129, 

4700/20131129, 4701/20131129, 4702/20131129,  4703/20131129, 4704/20131129, 

4705/20131129, 4706/20131129, 4707/20131129, 4708/20131129, 4709/20131129, 

4710/20131129, 4711/20131129, 4712/20131129, 4713/20131129 e 4714/20131129 da 

respetiva freguesia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

As alterações incidem sobre os atuais lotes 29 a 41, que serão sujeitos a um reparcelamento do 

número de lotes, transformando os atuais 13 lotes em 20 lotes, ficando estes numerados de 57 a 

76, com a área de 312,00 m2cada. Os lotes 42 a 56 sofrerão apenas alteração a nível 

regulamentar. Os detalhes da alteração ao loteamento estão pormenorizados na memória 

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

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na sua atual redação, as operações de loteamento promovidas pela autarquia 

local estão isentas de controlo prévio, sendo a aprovação das mesmas da competência da Câmara 

Municipal, de acordo com a alínea z) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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O período de discussão pública efetuada nos termos do disposto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, já decorreu, não tendo sido apresentadas reclamações, observações ou 

sugestões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Atualização do Plano Operacional Municipal (POM), para o ano de 2020. ----  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/150.10.400/4, de 5 de maio de 2020 da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a atualização do Plano Operacional Municipal (POM), para o ano de 

2020, em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Atualização do Plano Operacional Municipal (POM) que é parte 

integrante do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Santiago do 

Cacém e Sines 2019-2028, com comunicação aos membros que integram a Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta, conforme o previsto na Lei. ------------------------------------------------------------  

De direito:  1- Decreto Lei nº 124/2006,  de 28 de junho; --------------------------------------------------  

2- Nº 7 do artigo 203.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março;--------------------------------------------------  

3- Artigo 35.º D, do Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio.------------------------------------------------  

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

FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------  

ASSUNTO: Hasta Pública – Arrendamento Rural  ------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: “Pinhal do Concelho” em Santiago do Cacém. --------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.005/138, de 01/06/2020 da Divisão de 

Administração Geral e Financeira, Secção 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 uma parcela de terreno com a área de 175,50 hectares, do prédio 

rustico denominado “Pinhal do Concelho”, inscrito na matriz cadastral sob o artigo 88º da 

Secção J, da União de freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra.   

DOIS – Aprovar o Caderno de Encargos a que o arrendamento fica sujeito, e as Condições da 

hasta pública, conforme documentos em anexo.  ---------------------------------------------------------------  

TRÊS – Efetuar a Hasta Pública no próximo dia 25 de junho do corrente ano, pelas 10:00 horas, 

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.----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 Gonçalves, 

Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Álvaro Beijinha, Presidente 

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

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

pelas onze horas e quarenta e cinco minutos.----------------------------------------- --------------------------  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


