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ATA NÚMERO DOZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 

Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar 

Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 

Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a 

reunião ordinária da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

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

O Senhor Vereador Francisco de Sousa não votou, por não ter estado presente na reunião. ----  

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

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ------------------------------------------------------  

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

---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  

SESSÃO PÚBLICA SOBRE A ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 

URBANA --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que a sessão pública promovida pela Câmara Municipal e que 

teve lugar, no dia 22 de março, às 15h30m, na Sala de Sessões do Município, com a presença 

de uma representante da Estrutura de Gestão do IFRU 2020 – Instrumento Financeiro para a 

Reabilitação e Revitalização Urbanas, contou igualmente com uma presença significativa de 

pessoas interessadas nesta matéria.  ---------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que foi dada a conhecer a política da Câmara Municipal relativamente à 

regeneração urbana, benefícios fiscais e incentivos financeiros.--------------------------------------  

Mais informou que se tratou de uma reunião geral sobre este tema e que vão ser realizadas 

sessões sobre o mesmo nas freguesias que têm Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs), Cercal 

do Alentejo, Alvalade e Santo André. ------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos solicitou os dados relativos ao número de habitações no 

Centro Histórico e o seu estado de conservação. ------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que também gostaria de dispor daqueles dados. ------  

Mais referiu que o Município tem um património muito rico e que é preciso existir 

preocupação relativamente ao Centro Histórico, considerando que já se devia ter começado há 

mais tempo, acrescentando que têm sido feitas intervenções parciais. ------------------------------  

O Senhor Presidente informou que aqueles dados estão disponíveis no sítio da Câmara 

Municipal, na Internet. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

COSTA DE SANTO ANDRÉ – ABERTURA DA LAGOA AO MAR 2018. -----------------  

O Senhor Presidente informou que tinha tido lugar, no dia anterior, 28 de março, a abertura da 

Lagoa ao mar, com a presença de centenas de pessoas e de órgãos da Comunicação Social 

local e nacional.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que se tratava de uma acção fundamental para a renovação da vida das várias 

espécies na Lagoa, sendo também, cada vez mais, um evento turístico que traz muitas pessoas, 

de norte a sul do País, ao Município, contribuindo também para a sua promoção. ----------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – DESMORONAMENTO DE TERRAS POR 

ACÇÃO DA CHUVA -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos questionou se já tinham sido removidas as pedras que caíram 

do talude na Rua dos Caminho de Ferro. ---------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que foram removidas as pedras que estavam fora 

da rede, no passeio, e que as outras pedras que desmoronaram do talude continuam dentro da 

rede, a qual terá de ser aberta para as retirar, voltando depois a ser encerrada. Acrescentou que 

serão também cortadas algumas árvores e arbustos e que se aguarda que as chuvas cessem. ----  

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

FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ – FOROS DA QUINTA – REPARAÇÃO DOS 

CAMINHOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos perguntou se já tinha sido feita a intervenção naquele 

caminho, solicitada na anterior reunião da Câmara Municipal pelo Munícipe, Senhor António 

Chainho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que a acção estava programada para breve e que 

ainda não tinha sido possível a sua execução porque foi necessário responder a outras 

situações que também eram urgentes. ------------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e oito de 

março do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.846.986,87 € (dois milhões oitocentos e quarenta e seis 

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 254.667,00 € (duzentos e cinquenta e quatro mil 

seiscentos e sessenta e sete euros) ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra – 

Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/29, de 19/06/2017, da Divisão de Projeto e 

Obras. (Pº 10/DPO/17 - papel) --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Aprovar como representante do dono de obra e diretor de fiscalização da 

obra, o Senhor Rui Jorge Gomes Mateus, Técnico Superior, coadjuvado pelo Sr. Carlos 

Manuel Gil de Sousa, Assistente Técnico. -------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar o diretor de fiscalização como representante do dono de obra, em todas as 

vistorias a realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS - Aprovar como coordenador de segurança da obra, o Senhor Rui Jorge Gomes 

Mateus, Técnico Superior. -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo do Artigo 344º do Código dos Contratos Públicos (Decreto lei 

Nº 18/2008 de 29 de janeiro) e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. -----  

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

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

vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -----------------  

Três abstenções, sendo duas dos senhores vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, 

eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 02/DOGU/SAU de dois mil e dezoito da Secção de 

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

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

TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Senhora 

Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que será dado como reproduzido 

na presente ata, com o número vinte e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 

depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------  

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

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

ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2017/2018 – Aumento do número de vagas destinadas às 

Primeiras Candidaturas --------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/150.10.702/56 de 19/10/2017 da DEASS. -------------------  

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

PROPOSTA: Aumentar o número de bolsas de estudo destinadas a Primeiras Candidaturas de 

13 (treze) para 15 (quinze). ------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Das 22 vagas destinadas a Renovações por deliberação de Câmara 

de 03/08/2017: --------------------------------------------------------------------------------------------  

a) 20 foram preenchidas por os candidatos reunirem as condições, quer de admissão ao 

concurso quer de aprovação; ----------------------------------------------------------------------------  

b) 2 vagas não foram preenchidas por os candidatos não reunirem as condições de admissão a 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – de acordo com a deliberação de Câmara de 03/08/2017, foram abertas 13 vagas 

destinadas a Primeiras Candidaturas. -------------------------------------------------------------------  

TRÊS – a alteração do número de vagas destinadas às Primeiras Candidaturas não vem alterar 

o número global de bolsas de estudo postas a concurso, 35 (trinta e cinco). -----------------------  

QUATRO – número 2 do artigo 24º do Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de 

Estudo para o Ensino Superior. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2017/2018 – Aprovação das listas definitivas -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/150.10.702/56, de 19/10/2017, da DEASS. -----------------  

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

PROPOSTA: Aprovar as listas definitivas de aprovação e de não aprovação de candidaturas a 

Renovação de Bolsas de Estudo para o ano letivo 2017/2018, documento que será dado como 

reproduzido na presente ata, com o número vinte e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao 

livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, 

de que resulta a atribuição de 20 bolsas de estudo para renovação no valor mensal de 130,00€ 

cada, para o período de outubro de 2017 a julho de 2018, a que corresponde o valor total a 

cabimentar de 26.000,00€, devendo as bolsas ser liquidadas mensalmente e as primeiras 

mensalidades pagas até ao último dia do mês seguinte ao da afixação das listas definitivas. -----  

FUNDAMENTOS: 1 – Duas das candidaturas não reuniram as condições necessárias à sua 

admissão nos termos das alíneas d) e g) do artigo 6º do Regulamento Municipal para a 
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Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, não tendo qualquer dos candidatos 

apresentado recurso das listas provisórias, e outra candidatura apresentou a documentação que 

lhe tinha sido solicitada no prazo estipulado no Regulamento pelo que, reunindo todas as 

condições necessárias para tal, foi integrado na lista dos candidatos a aprovar. -------------------  

2 – Artigos 1º, 5º, 6º, 11º, 15º (alíneas b), d) e e)) e 17º do Regulamento Municipal para a 

Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior. ---------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 

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

ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído --  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/25 e 2018/450.10.215/26 de 

19/03/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. --------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Ass. Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Cercal do Alentejo, para a realização de uma Matiné no dia 30 de março 2018, 

no salão de Festas do Quartel dos Bombeiros Voluntários do Cercal. ------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 2018/850.10.003/6 de 13/03/2018 da Divisão de Cultura e 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 100,00€ (cem euros) para a 

Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago do Cacém destinada a apoiar o Septenário de Nossa 

Senhora das Dores, promovida pela Irmandade de Nossa Senhora das Dores, que decorre de 

16 a 23 de março. -----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Esta semana dedicada à Nossa Senhora das Dores tem um grande 

impacto social, cultural e religioso na nossa cidade. --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ----------------------  

ASSUNTO: Transferência de Verba -----------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2018/850.10.600/40 de 05/03/2018 da Divisão de Cultura 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -----------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros) para a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição destinada a apoiar a 

peregrinação ao Santuário de Fátima.-------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição promove uma 

peregrinação anual ao Santuário de Fátima, com peregrinos de Vale de Água, São Domingos, 

Ermidas-Sado e Alvalade que culmina com a chegada a Fátima para as comemorações do 13 

de maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

IMPRENSA - Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------- -- 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 

desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e treze, 

de doze de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

reunião pelas dez horas e cinco minutos. ------------------------------------------------------------ --- 

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

Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, 

Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-- 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

_______________________________________________ 

 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 

 


