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ATA NÚMERO VINTE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E 

VINTE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e cinco 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, Francisco Maria Carrajola de Sousa e António 

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

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Albano Pereira. ----------------------------------------  

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

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 

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

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 

Albano Pereira. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – ESTALEIRO DE OBRAS – ALERGIAS-------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que as pessoas que residem perto do estaleiro de 

obras, situado junto da Rua Padre Hermano, continuam incomodadas com as poeiras 

emanadas do mesmo, porque foi colocada uma rede de proteção muito baixa e pouco 

compacta, a qual não resolveu o problema. --------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que ia ver novamente este assunto. -------------------------------------  

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

ALVALADE – REDE DE ESGOTOS -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que voltou a haver entupimentos naquela rede, 

mesmo depois de efetuada a limpeza. --------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a informação que tinha dado na reunião anterior sobre a 

limpeza daquela rede de esgotos não era a correta, porque a empresa contratada para fazer o 

trabalho procedeu somente ao desentupimento, ficando de voltar mais tarde para efetuar a 

limpeza da rede que era preciso fazer, mas não o fizeram. Acrescentou que o problema surgiu 

numa terça-feira, a empresa interveio no dia seguinte e na sexta-feira, ao final do dia, a rede 

voltou a entupir, o que levou a uma intervenção dos serviços municipais. -------------------------  

Mais esclareceu que foi detetado que o problema surgia quando se procedia à bombagem na 

Rua da Bica, pelo que os Serviços Técnicos Municipais colocaram uma caixa mais alta, com 

dois metros, a montante, para melhorar a situação.  ----------------------------------------------------  

Informou também que se confirmou que havia muita areia nos esgotos, a qual provirá da obra. 

Acrescentou que se vai aproveitar a intervenção que está a ser feita, para melhorar a rede de 

esgotos nas zonas mais criticas.  ---------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que até agora não tinha havido problemas naquela rede, somente algum mau 

cheiro, num ponto específico, onde as águas se acumulavam, porque não havia pluviais, 

acrescentando que a realização das obras em curso poderão estar na origem dos problemas por 
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causa do arrastamento de terras, ou poderá ser apenas uma coincidência, sendo que o 

problema poderá também resultar de uma caixa que estará partida, embora o pavimento não 

tenha cedido no local, bem como da reduzida inclinação da rede no local onde é feita a 

bombagem, sendo que estão a ser analisados todos os fatores. ---------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que do seu conhecimento sobre esta matéria, 

deduzia que o problema poderá resultar de alguma rotura nas caixas da rede de esgotos ou no 

coletor, o que pode ser observado através de uma câmara própria para verificar as situações na 

rede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que a empresa que foi contratada para fazer a 

intervenção e não a concluiu, tinha a obrigação de ter comunicado o facto aos Serviços 

Técnicos, para que o órgão politico fosse devidamente informado, considerando que se tratava 

de uma falta de ética por parte da mesma. ---------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – ABERTURA DE PARQUE FITNESS 

O Senhor Vereador Luis dos Santos perguntou se o parque junto à Superfície Comercial 

Continente já estava aberto ao público, porque no equipamento continuam restos de fitas 

sinalizadoras. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais sugeriu que fosse colocada uma placa com a indicação dos procedimentos na utilização 

daquele equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a dúvida sobre a abertura daquele parque já se tinha colocado, 

sendo que, neste momento, o mesmo tem que estar interdito, pelo que deverão ser recolocadas 

as fitas sinalizadoras. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

CEMITÉRIO – REQUERIMENTO DE GAVETÕES --------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que foi questionado por um munícipe que precisa 

de um gavetão para colocar os restos mortais de um seu familiar, sendo que está com algumas 

dificuldades na obtenção do mesmo. ---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que iria ver este assunto. -------------------------------------------------  

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

COBERTURA DE ESCOLAS – AMIANTO – CORREÇÃO DE INFORMAÇÃO --------  

O Senhor Presidente referiu que importava esclarecer que não havia amianto no telheiro de 

ligação da Escola de Cercal do Alentejo como informara na reunião anterior, dado que aquela 

cobertura era de fibrocimento, mas não tem amianto, acrescentando que se tratou de um erro 

técnico, sendo que o Agrupamento de Escolas já fez sair um comunicado a esclarecer esta 

situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

COVID-19 – EVOLUÇÃO DA PANDEMIA COVID – 19 NO MUNICÍPIO DE 

SANTIAGO DO CACÉM – INFORMAÇÕES ------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Francisco de Sousa perguntou se tinha havido alguma evolução da 

situação no Município. --------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que se mantêm os cinco casos que acusaram positivo nos 

testes, sendo que dois deles terão que ser novamente testados, para confirmação, embora as 

pessoas tenham ficado de quarentena. --------------------------------------------------------------------  

Mais informou que está a ser ponderada a prorrogação de algumas medidas tomadas pela 

Câmara Municipal para fazer face às contingências que resultam da situação de pandemia que 

ainda persiste, acrescentando que este assunto será submetido à apreciação da Câmara 

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

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que uma questão a ponderar seria a permissão do 

alargamento das esplanadas, onde for possível. ---------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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COSTA DE SANTO ANDRÉ – ABERTURA DA ÉPOCA BALNEAR  -----------------------  

O Senhor Presidente informou que, no dia vinte e dois do mês em curso, foram colocados os 

nadadores salvadores e no dia seguinte foi feita a vistoria pelo Delegado de Saúde e pela 

Autoridade Marítima, os quais deram parecer negativo, devido a algumas situações pontuais 

que encontraram e que precisam ser corrigidas, o que impediu que a bandeira azul fosse 

hasteada. Acrescentou que o Concessionário a quem compete a correção das situações, não 

esteve presente durante a vistoria. -------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Óscar Ramos referiu que importava ter uma conversa com o 

Concessionário, para se encontrarem formas de resolver a situação, porque era importante que 

a bandeira azul atribuída àquela praia seja hasteada. ---------------------------------------------------  

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

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

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

junho de 2020 eram as seguintes: -------------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.870.866,16€ (Três milhões oitocentos e setenta mil  

oitocentos e sessenta e seis euros e dezasseis cêntimos). ----------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 285.892,75€ (Duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos 

e noventa e dois euros e setenta e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS  

ASSUNTO: Deputados do PCP prestam contas do trabalho realizado na Assembleia da 

República, em maio de 2020  --------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/79 do Gabinete de Apoio à Presidência.  -----------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do trabalho efetuado pelos deputados eleitos do PCP na 

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

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

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

ASSUNTO: Adjudicação do fornecimento de massas betuminosas, de desgaste, para 

conservação de estradas, caminhos e vias, arruamentos e arranjos exteriores diversos do 

Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/300.10.005/55, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, 

conforme documento em anexo;---------------------------------------------------------------------------  

Dois -Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, da aquisição de massas 

betuminosas, de desgaste, para conservação de estradas, caminhos e vias, arruamentos e 

arranjos exteriores diversos do Município, à sociedade comercial Construções J.J.R. & Filhos 

S. A., dos lotes 1 e 2, pelo montante de 175.325,50€, a que acrescerá o IVA à taxa legal em 

vigor, no valor de 40.324.87€, o que perfaz o montante total de 215.650,37€. ---------------------  

Três -Aprovar a Minuta do Contrato a celebrar com o adjudicatário Construções J.J.R. 

&Filhos S. A, conforme documento anexo, de acordo com o disposto no n.º 2. do art.º 40º do 

CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata com o número setenta e nove, 

ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo Senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2020-06-25                                                                                                            4 de 11 

FUNDAMENTOS: Um –Para efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 73º, e nos nºs 3 e 4 do art.º 

148º, ambos do Código dos Contratos Públicos. --------------------------------------------------------  

Dois –O órgão competente para tomar a decisão de contratar, e consequentemente, de 

adjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do 

art.º18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela 

alínea j) do n.º 1 do art.º 14º do Decreto –Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. -----------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos, do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dos Senhores 

Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------------------------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Luís dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luís dos Santos foi feita a seguinte 

Declaração de Voto: “Independentemente de ser ou não favorável ao proposto, tendo em conta 

que se trata de uma adjudicação e não fazendo parte do júri do concurso, não tenho a 

informação de todo o processo que me permita uma avaliação completa do assunto.” -----------  

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento para contratação da empreitada de substituição 

das coberturas em fibrocimento, existentes nas instalações municipais, sitas na Zona de 

Indústria Ligeira de Santiago do Cacém.  ------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/13, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

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

substituição das coberturas em fibrocimento, existentes nas instalações municipais, sitas na 

Zona de Indústria Ligeira de Santiago do Cacém, 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 da estimativa orçamental do projeto, que se defina como preço base do 

procedimento o valor de 165.000,00 € (cento e sessenta 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,  

documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata com o número oitenta, ficando 

arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo 

Senhor Secretário da Reunião. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Vogal – Avelino Lourenço;  --------------------------------------------------------------------------------  

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 Avelino 

Lourenço.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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.  -----------------------------  
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FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o referido no documento interno nº 13 283. de 

17/06/2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Adjudicação da empreitada de requalificação da rede de distribuição de 

água de Ermidas Sado.  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/9, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, 

conforme documento em anexo;  --------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, da empreitada de 

requalificação da rede de distribuição de água de Ermidas Sado, à sociedade comercial Rui & 

Candeias, Lda, pelo valor de 157 451,77 €, a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, 

perfazendo o montante global de 166.898,88 €;  --------------------------------------------------------  

Três – Aprovar a Minuta do Contrato a celebrar com o adjudicatário, conforme documento 

em anexo, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40º do CCP.  -----------------------------------  

Documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata com o número oitenta e um, 

ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo Senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Para efeitos do disposto no nº 1 do artº 73º, e nos nºs 3 e 4 do artº 

148º, ambos do Código dos Contratos Públicos;  -------------------------------------------------------  

Dois - O órgão competente para tomar a decisão de contratar, e consequentemente, de 

adjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) 

do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. -------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos, do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dos Senhores 

Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------------------------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Luís dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luís dos Santos foi feita a seguinte 

Declaração de Voto: “Independentemente de ser ou não favorável ao proposto, tendo em conta 

que se trata de uma adjudicação e não fazendo parte do júri do concurso, não tenho a 

informação de todo o processo que me permita uma avaliação completa do assunto.” -----------  

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que, embora não tivessem 

todos os elementos, em pormenor, sobre este assunto, acreditavam que a obra era necessária e 

que os procedimentos para a sua adjudicação estavam de acordo com as regras, considerando 

que a mesma irá colmatar os problemas naquela Vila. -------------------------------------------------  

O Senhor Presidente observou que nos últimos quatro anos os Serviços Municipais têm feito 

intervenções constantes naquela rede, cujas roturas causam problemas no piso, pelo que se 

impunha fazer uma intervenção de fundo, no sentido de alterar estar situação. --------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Anulação de multa aplicada - Rede de Drenagem de Águas Pluviais e 

Estação Elevatória de Águas Residuais no Loteamento da Agiltrata ---------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.001/30, de 10/12/2018, da Divisão de Projeto e 

Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a anulação da multa aplicada à empresa adjudicatária, Submerci, 

Lda., da empreitada em referência. ------------------------------------------------------------------------  

DOIS –Em 15-06-2020 deu entrada nos serviços da Câmara Municipal, o oficio ref.: PCH 

386/2020, Submerci, que foi registado como nº 13075, o qual  anexava a fatura FAT.011/521, 

datada de 15/05/2020, no valor de 5.325,20€, emitida pelos nossos Serviços Municipais, 

relativa à aplicação de multa contratual por atraso na execução dos trabalhos da Empreitada da 

rede de drenagem de Águas Pluviais e Estação Elevatória de Águas Residuais no Loteamento 

Agiltrata, invocando a respetiva caducidade uma vez que não foi contabilizada na conta final 

da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o facto invocado verifica-se que a conta final não contabilizou efetivamente a multa 

pelo que o reclamante tem efetivamente uma base formal para a reclamação apresentada. ------  

Tendo em atenção o valor competitivo com que a empresa concorreu à empreitada que 

necessariamente implicou uma baixa margem sobre os custos de execução, tendo mesmo sido 

a única que acabou por ser admitida a concurso devido a desistência das outras por 

incapacidade de execução pelo valor do preço base e o facto de o atraso de 1 mês nos 

trabalhos não ter constituído um prejuízo real para a mobilização da infraestrutura, dada a 

demora no processo técnico de licenciamento da EEAR do loteamento do Charra pela EDP 

Distribuição para efeito de alimentação elétrica. --------------------------------------------------------  

DOIS-De acordo com alínea a) do artigo 400º do CCP, na sua redação atual e respetiva 

legislação complementar. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos, do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dos Senhores 

Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------------------------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Luís dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

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

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

ENTIDADE: ANTONIO MANUEL ESPADA ------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores de consumo de água e resíduos urbanos debitados na 

fatura nº 001/36149/2020 no valor de 3.377,34€ e pagamento em prestações após redução 

da fatura, referente ao consumidor 2972. -------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Barranco da Altura, Santa Cruz. --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/350.30.001/112, documento interno nº 12500 de 

04/06/2020, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 396,95€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 

1506,55€ na tarifa variável da Água (sem IVA).  -------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. --  

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: VITOR MANUEL ROMÃO -----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos na 

fatura nº 001/41925/2020 no valor de 93,59€, referente ao consumidor 4299. ----------------  

LOCALIZAÇÃO: Vale Rainha, Santiago do Cacém. ------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/350.30.001/217, documento interno nº12759 de 08/ 

06/2020, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira.  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 7,96€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 28,20€ na 

tarifa variável da Água (sem IVA).  -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. --  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGODO CACÉM ----------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Minuta de Protocolo de parceria entre o Município de Santiago 

do Cacém e Lavrar O Mar –Cooperativa Cultural CRL ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2020/900.20.603/20, da Divisão de Cultura e Desporto. -------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a proposta de Protocolo de parceria entre Município de Santiago do 

Cacém e Lavrar O Mar –Cooperativa Cultural CRL, documento que é dado como reproduzido 

na presente Ata com o número oitenta dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 

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

FUNDAMENTOS:  De Facto: 1- Lavrar o Mira e a Lagoa |As artes além do Tejo é um 

projeto de programação artística contemporânea, na área das artes performativas, a realizar no 

Município de Santiago do Cacém;  -----------------------------------------------------------------------  

2- O presente Protocolo apresenta-se como um contributo de elevado potencial, para a 

dinâmica cultural e participação artística, contribuindo para a qualificação cultural, social, 

turística e económica do Município; ----------------------------------------------------------------------  

3- O projeto Lavrar o Mira e a Lagoa contribui para o aumento da qualidade, diversidade e 

oferta cultural à comunidade, pelo território do Município;  ------------------------------------------  
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4- Considera-se, ainda, que pode contribuir para o alargamento da resposta cultural, nos 

centros urbanos e rurais do Município. -------------------------------------------------------------------  

De Direito: O Município dispõe de atribuições no domínio do património e cultural e 

compete à câmara municipal a constituição de parcerias para recuperação e divulgação do 

património cultural, nos termos e para efeitos da alínea e) do nº 2 do artigo 23º e da alínea t) 

do nº 1 do artigo 33º todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos, do Senhor Vereador Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dos Senhores 

Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------------------------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Luís dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luís dos Santos foi feita a seguinte 

Declaração de voto: “Embora compreenda que o assunto possa ter interesse, continuo a não 

dispor dos critérios para atribuição de apoios às associações culturais”. ----------------------------  

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que valia a pena conceder o 

benefício da dúvida relativamente à concretização deste projeto, avançando com a parceria. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO:1/14 da Fração “B” do prédio urbano situado na Rua Professor Egas 

Moniz, n.º 40, 42, 44, 44-A e 44-B, em Santiago do Cacém, da União das Freguesias de 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 12175 de 03/06/2020 -Processo 

2020/300.10.009/35 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 de Santiago do 

Cacém – 1/14 da Fração “B” correspondente a parqueamento de veículos automóveis do 

prédio urbano situado na Rua Professor Egas Moniz, n.ºs 40, 42, 44, 44-A e 44-B em Santiago 

do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 3398 e descrito na Conservatória de Registo Predial 

sob o n.º 1185/19920310, da União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: OSVALDO JOSÉ GUERREIRO SOBRAL ----------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel localizado em 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2020/146 de 05/06/2020 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Osvaldo José Guerreiro Sobral. ------------------------------------  

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 prédio urbano 

sito na Rua Fonseca Achaiolli, nº 31, 1º Esqº, inscrito na matriz sob o artigo 3717 e descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 90/19850213, Santiago do Cacém.  ----------------  

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 de 23/10, 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 ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação 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 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. ----------------------  

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 Presidente. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

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

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas  ------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número onze, de dois mil e vinte do Serviço Municipal de Proteção 

Civil.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  --------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.184,68 € (quatro mil  

cento e oitenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo.  ---------------------  
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FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros;  -------------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Medidas de Ação Social Escolar e Socioeducativas –Ano Letivo 2019/2020 e 

2020/2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/650.10.100/320, de 16.06.2020, da Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde. ---------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: No âmbito da Ação Social Escolar, face à atual situação de Pandemia e as 

graves consequências sócio económicas para as famílias propõe-se para o presente ano 

letivo:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Garantir o fornecimento de refeição escolar (no mês de julho) aos alunos do 1º ciclo escalão 

A, identificados pelos Agrupamentos de Escolas, ou CPCJ, ou sinalizados em contexto de 

atendimento social.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Para o Ano Letivo 2020/2021 Propõe-se, manter os dois escalões de Ação Social Escolar 

A e B e que o posicionamento seja determinado pelo Escalão do Abono de Família;  ------------  

3. Mais se propõe que a todo o tempo se possa analisar a situação socioecónomica dos alunos 

que resultem na alteração de rendimentos das famílias e que consubstanciem uma alteração no 

escalão do abono de família e consequentemente no escalão da Ação Social Escolar podendo a 

Câmara deliberar pelo apoio provisório (no escalão mais favorável), que se consolida com a 

entrega do documento da Segurança Social, comprovativo do posicionamento no escalão do 

abono de família.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Manter o financiamento a 100% e a 50% do custo de refeição escolar às crianças e alunos 

Escalão A e Escalão B, em período letivo;  --------------------------------------------------------------  

5. Suportar os custos de refeição aos alunos escalão A (100%) e escalão B (50%) inscritos e a 

frequentar as respostas de ATL, promovidas pelos Agrupamentos de Escolas nas interrupções 

letivas mediante solicitação e indicação prévia dos respetivos Agrupamentos.  -------------------  

6. Atribuir o apoio financeiro para material escolar Pré-Escolar e 1º Ciclo Escalão A e B e 

manter os montantes de 25 euros para o escalão A e 50% desse valor para o Escalão B, para 

material escolar a ser levantado nas papelarias do Agrupamento respetivo.  -----------------------  

7. Atribuir 20 euros escalão A para visitas de Estudo do 1º ciclo e 10 euros para o escalão B a 

transferir para o Agrupamento de Escolas (transferência condicionada à realização das 

mesmas considerando a incerteza relativamente à situação pandémica).  ---------------------------  

8. Adquirir, para oferta a todos/as alunos/as do 1º ciclo do Ensino Básico as Fichas/Cadernos 

de Atividades cujo montante se estima em 36 mil euros. ----------------------------------------------  

9. Manter a gratuitidade da Resposta Socioeducativa na Educação Pré-Escolar Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF).  ------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: -A importância que se reveste a Ação Social para a garantia de acesso de 

todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; --------------------------------------------------------  

-nº 1, Art 12º do Dec-Lei nº 55/2009, de 2 de março; --------------------------------------------------  

-alínea hh), nº 1, do artigo 33º, do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro; --------------------------------------------------------------------------------  

-nº 1, nº 2 e nº 5, do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº1 alínea a) e b) do artº 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação das medidas de ação social 
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escolar, alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela Declaração de 

Retificação nº 451/2017, de 11 de julho, com as alterações efetuadas através do Despacho nº 

7255/2018, 31 de julho. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: AJAGATO –ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMIGOS DO GATO ----------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número2020/850.10.003/4 da Divisão de Cultura e Desporto -------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 900,00€ (novecentos euros) 

para a AJAGATO –Associação Juvenil Amigos do Gato, para apoio à Edição dos números 15 

e 16 da Revista Cenas´S dedicada a José Mário Branco. ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-A Revista Cena´S é um dos projectos mais antigos e mais relevantes da 

AJAGATO; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2-Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela 

Lei n.º 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 onze horas. ---------------------------------------------------------------------------- ------ 

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

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 
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