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ATA NÚMERO VINTE E NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS 

MIL E VINTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte, na Sala de Sessões da Sede do 

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

Municipal, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira 

e Francisco Maria Carrajola de Sousa Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da 

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

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

Verificou-se a ausência da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos e do Senhor Vereador 

Jaime António Pires de Cáceres.  --------------------------------------------------------------------------  

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

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

declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, às nove horas e trinta minutos.  

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

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

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

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências da Senhora Vice-

Presidente Margarida Santos e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, em gozo de férias. ----------  

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

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

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

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre os problemas que estão a acontecer na 

rede de esgotos de Alvalade. -------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também a questão de falta de pagamento a empresas que prestaram serviços ao 

Subempreiteiro das obras de requalificação em curso naquela Vila, considerando que esta 

situação poderá por em risco o cumprimento do prazo de conclusão das mesmas. ----------------  

O Senhor Presidente referiu que têm surgido algumas dificuldades no desenvolvimento dos 

trabalhos de substituição da conduta de escoamento dos esgotos, a qual se pretende substituir, 

desde a Praça D. Manuel I até ao extremo da zona de intervenção em curso. Acrescentou que 

na semana anterior foi alertado pelo Presidente da Junta de Freguesia sobre um problema de 

transbordo do esgoto para terrenos contíguos, de onde emanava mau cheiro. Situação que já 

foi sanada e que resultou da necessidade de desligar a estação elevatória, para efetuar os 

trabalhos na rede. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às obras de requalificação em curso, informou que, no dia anterior, a 

administração da empresa Vibeiras e os técnicos municipais fizeram uma visita conjunta 

àquelas obras, para verificarem as situações e o desenvolvimento das mesmas, sendo que a 

empresa assumiu um conjunto de compromissos que passa pelo reforço de pessoal com 

equipas da empresa, ficando também de resolver os problemas que se prendem com o 

Subempreiteiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que a questão arqueológica que tinha a ver com os corpos encontrados, já 

estava resolvida, embora se tenha verificado a necessidade de mais uma semana para 

escavações, porque foram encontrados vários objetos, fora do espaço onde as obras se 

desenvolvem, o que não obriga à paragem das mesmas. -----------------------------------------------  

 Acrescentou que as obras de Alvalade e também as do Cercal do Alentejo vão ser 

supervisionadas diretamente pelo encarregado geral da empresa Vibeiras, assumindo os 
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responsáveis da mesma que as obras de Alvalade serão concluídas até ao final do mês de 

outubro do ano em curso. -----------------------------------------------------------------------------------  

Informou também que a situação das obras, em Cercal do Alentejo, é mais complicada, devido 

à falta pessoal, sendo que a empresa Vibeiras está a negociar com uma empresa local, para a 

contratar como subempreiteira e, caso não cheguem a um acordo, colocarão equipas próprias 

naquela obra, por forma a que a mesma fique concluída no mês de novembro do ano em 

curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que tinham sido substituídas duas frações do 

coletor de esgotos, em Alvalade, uma das quais por administração direta, tendo esta operação 

sido iniciada a meio da Rua onde decorriam as obras. Acrescentou que para se iniciarem os 

trabalhos era desligada a estação elevatória, pelo que a bombagem deixou de funcionar e o 

caudal do esgoto começou a aumentar e a recuar para a Rua 25 de Abril. Situação que se 

agravou com um abatimento de terras que se verificou naquele local, sendo que foram 

tomadas medidas, de imediato, com a bombagem de uma caixa para a outra e o recurso a uma 

bauer e a um aspirador, mas não foi possível resolver o problema nesta primeira ação, o qual 

ficou sanado no fim de semana, com um novo coletor.  -----------------------------------------------  

Informou ainda que está também previsto mudar o coletor na Rua 25 de Abril. -------------------  

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – BAIRRO DE S. SEBASTIÃO – LIMPEZA 

DE ESPAÇOS -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu a necessidade de se proceder à limpeza de pastos nos 

espaços de acesso aos quintais de algumas moradias, naquele Bairro. ------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que estava em curso uma intervenção de limpeza 

do espaço junto à Igreja de S. Sebastião, a qual engloba também aquele Bairro. ------------------  

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – ESTALEIRO DE OBRAS NA RUA PADRE 

HERMANO LIMA ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos perguntou se tinha sido reforçada a vedação/tapume, 

daquele estaleiro, para evitar a poeira que afeta as pessoas residentes junto aquele local. --------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que foi pedido ao empreiteiro que colocasse uma 

vedação mais opaca naquele estaleiro. --------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que falou com o empreiteiro, para que o mesmo colocasse 

tapumes à volta do espaço de forma a minimizar a situação, e que tentasse colocar a areia o 

mais distante possível da via. ------------------------------------------------------------------------------  

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

PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS – ABERTURA -------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre a previsão de abertura das piscinas, e se  

o bar-restaurante também tem estado encerrado. --------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que falou com o Delegado de Saúde sobre este assunto, o qual 

referiu que, de acordo com a Lei, já era possível abrir aquele equipamento, sendo necessário, 

para o efeito, implementar um conjunto de regras, nomeadamente no que respeita à utilização 

dos balneários, pelo que é preciso analisar devidamente a situação, para se poder tomar uma 

decisão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao bar-restaurante será também analisada a situação do mesmo. -------------------  

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

REUNIÃO DA CIMAL COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA MOBILIDADE 

RODOVIÁRIA ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que participou na reunião da CIMAL com aquele 

responsável do Governo, onde foi analisada a situação dos transportes rodoviários no Litoral 
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Alentejano, os quais foram reduzidos drasticamente nos primeiros meses da pandemia, tendo 

vindo a aumentar gradualmente. ---------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que a problemática que agora se coloca tinha a ver com o facto de o Governo 

ter definido com empresas rodoviárias e ferroviárias que estas seriam compensadas pela 

limitação de lugares e pela falta de utentes, com o anuncio, por parte do mesmo, de elevadas 

verbas para fazer face a esta situação. --------------------------------------------------------------------  

Mais recordou que no âmbito da CIMAL foi acordado aceitar a medida inerente à criação de 

passes mensais, no valor quarenta euros, para os utentes de transportes públicos, no Litoral 

Alentejano, e nas deslocações até Setúbal e Lisboa, sendo que dos noventa e quatro milhões 

disponíveis no Orçamento Suplementar para apoiar o défice nos transportes públicos, a maior 

parte será transferida paras as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e o Litoral Alentejano só 

irá receber cinquenta mil euros, tendo aquele Governante referido que não havia condições 

para o reforço desta verba, a qual já tinha sido aprovada. ---------------------------------------------  

Acrescentou que se tratava de uma situação injusta para os municípios do Litoral Alentejano, 

com um vasto território e sem alternativa de transporte, dado que a Rodoviária é a única oferta 

existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que a verba inicialmente prevista para o Município, no âmbito desta medida, já 

estava esgotada no final do mês de junho, e que o valor do défice a suportar pela Autarquia até 

ao final do ano é muito preocupante. Acrescentou que, caso esta situação se mantenha no 

próximo ano constituirá um encargo de um milhão e meio de euros para os municípios do 

Litoral Alentejano. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que no Próximo Orçamento de Estado a distribuição destas verbas terá que 

ser diferente, de forma a que esta região não seja novamente colocada num plano inferior, 

tendo também em conta que se trata de uma matéria preocupante, do ponto de vista financeiro, 

para os municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que se pretende uma progressiva normalidade dos transportes públicos, com o 

aumento de carreiras e circuitos que foram reduzidos, o qual já era deficitário, em termo de 

oferta, antes da pandemia. ----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que se tratava de uma empresa privada que presta um 

serviço público, sendo que as empresas não podem dar prejuízo, acrescentando que a 

existência de mais carreiras implica um aumento dos custos, considerando que se deve pagar, 

por um serviço com as devidas condições. ---------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a CIMAL vai lançar um concurso público para aquisição de 

transportes, sendo que no Litoral Alentejano só existe uma empresa que presta este serviço. ---  

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

ABERTURA DO NOVO ANO LECTIVO  ----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que, mais uma vez, se repetia a situação de falta de pessoal 

tarefeiro para assegurar o funcionamento das escolas rurais, segundo o que lhe foi comunicado 

pelo Presidente do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, dado que foi pedida a 

colocação de cinco pessoas e só foram autorizadas três, ficando assim duas escolas sem o 

pessoal necessário. Acrescentou que falou com a Diretora Regional de Educação sobre este 

assunto, a qual o informou que a situação estava a ser avaliada e que o informaria sobre os 

desenvolvimentos da mesma.  -----------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que não se percebe por que razão esta situação se repete todos os anos, o que 

causa um enorme desgaste a toda a comunidade educativa. Acrescentou que nos anos 

anteriores a Câmara Municipal conseguiu, temporariamente, colmatar a situação, o que não é 

possível no ano em curso, devido à situação de pandemia, a qual obriga a afetação do pessoal 

auxiliar às turmas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que outra questão que está a gerar ruido nas redes sociais tinha a ver com 

algumas medidas que vão sendo conhecidas, como a não permissão de garrafas reutilizáveis e 
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lancheiras, as quais terão que ser substituídas por garrafas descartáveis e sacos de plástico, 

respetivamente. Acrescentou que importava esclarecer que estas regras não são definidas pela 

Câmara Municipal, sendo as mesmas estabelecidas pelas autoridades de Saúde. ------------------  

Mais referiu que vai ser um ano letivo difícil, constituindo uma grande preocupação a nível 

Nacional, acrescentando que falta pouco tempo para o início das aulas e ainda não são 

conhecidas as orientações para o funcionamento das escolas. Informou ainda que a Câmara 

Municipal está a acompanhar a situação com os agrupamentos de escolas, sendo que estão a 

ser tomadas as medidas necessárias para evitar contactos entre crianças/alunos, nos diferentes 

espaços, com o desfasamento de horários. Contudo, existe o problema dos transportes, onde 

não é fácil garantir o afastamento.-------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que era importante esclarecer as pessoas sobre estas 

situações, bem como procurar que tudo seja preparado com os devidos cuidados, de forma a 

garantir as condições de segurança necessárias para o funcionamento das escolas. ---------------  

Acrescentou que também é necessário apoiar outras áreas, como a realização de espetáculos, 

porque é preciso pensar na situação das pessoas que vivem dessas atividades. --------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dois de setembro 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.427.496,24€ (Três milhões quatrocentos e vinte e sete 

mil quatrocentos e noventa e seis euros e vinte e quatro cêntimos). ---------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 244.182,06€ (Duzentos e quarenta e quatro mil cento e 

oitenta e dois euros e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS  

ASSUNTO: Balanço da Atividade do Grupo Parlamentar do PCP na 1.ª Sessão da XIV 

Legislatura da Assembleia da República. -------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/110 do Gabinete de Apoio à Presidência. -----  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Balanço da atividade do Grupo Parlamentar do PCP na 1.ª 

Sessão da XIV Legislatura da Assembleia da República. ----------------------------------------------   

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

ASSUNTO: Resumo da atividade do Grupo Parlamentar do PCP, na 1ª Sessão da XIV 

da Legislatura na Assembleia da República-Distrito de Setúbal. --------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/112 do Gabinete de Apoio à Presidência. -----  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Balanço da intervenção do Grupo Parlamentar do PCP, 

relativa ao Distrito de Setúbal, na 1.ª Sessão da XIV da Legislatura, na Assembleia da 

República. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES”  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Pergunta ao Governo - Dificuldade de contacto telefónico com os serviços de 

saúde de proximidade.  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/115 do Gabinete de Apoio à Presidência. -----  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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TOMAR CONHECIMENTO da questão dirigida ao Ministério da Saúde pela Senhora 

Deputada Mariana Silva e pelo Senhor Deputado José Luís Ferreira, sobre a dificuldade de 

contacto telefónico com os serviços de saúde de proximidade. ---------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Consolidação de mobilidade intercarreiras ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2019/250.20.600/9 -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a consolidação da mobilidade da trabalhadora Arminda da Conceição 

Martins Costa Fragoso, da carreira e categoria de Assistente Operacional, para a carreira e 

categoria de Assistente Técnico.---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: A mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do 

mesmo órgão ou serviço ou entre dois órgãos ou serviços pode consolidar-se definitivamente, 

desde que reunidas as condições previstas na lei.  ------------------------------------------------------  

De direito: Ao abrigo do disposto no artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28 

de dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de 

Sousa, eleitos do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOANA FILIPA RODRIGUES DE JESUS MESTRE VILHENA ------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/79901/2020 no valor de 496,66€, 

código consumidor 994823.-------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vale Verde, Santiago do Cacém --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/99, de quinze de julho da Divisão Geral 

de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  ---------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 67,19€ na tarifa variável de Resíduos Urbano e a 

redução de 181,38€ 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. Assim sendo, 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: ANA LUISA VENTURA DACONCEIÇAO TORRES BRANCO ------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

Consumo de Água no 3.ºescalão na fatura n.º 001/86489/2020 no valor de 1.476,20€, 

código consumidor 992013.-------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Azenha de Baixo, Vale Grou, Monte Alto, Vale Rainha, Santiago do 

Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/100, de quinze de julho da Divisão Geral 

de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  ---------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 179,10€ na tarifa variável de Resíduos Urbano e a 

redução de 631,90€ 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. Assim sendo, 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: ANTÓNIO JORGE RODRIGUES ALMEIDA  -----------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e tarifa variável 

de Águas Residuais e aplicação do Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 

001/80546/2020 no valor de 1.446,86€, código consumidor 7887 ---------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Calisto, Lote 54, Santiago do Cacém. -------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/110, de dezoito de agosto da Divisão 

Geral de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento. --------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 125,70€ na tarifa variável de Resíduos Urbano, a 

redução de 481,79€ na tarifa variável de águas residuais e a redução de 425,43€ 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. Assim sendo, 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Desafetação de Terreno do Domínio Público  ----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro das Flores, em Vila Nova de Santo André.  -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.10.003/22, de 12 de julho de 2017, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a desafetação do domínio público de uma parcela de terreno, 

com a área de 116,68 m2, destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro das Flores, 

nº 88, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 1 972º e descrito na CRP 

sob a ficha nº 968, da freguesia de Santo André, sendo a atual proprietária a Senhora Helena 

Maria de Sousa Gomes da Silva.  -------------------------------------------------------------------------  
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Dois – Aprovar a venda da referida parcela à Senhora Helena Maria de Sousa Gomes da Silva, 

pelo valor de 3 977,32 €.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Três - Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a desafetação do domínio público 

municipal, da referida parcela de terreno.  ---------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o requerido pela Senhora Helena Maria de Sousa 

Gomes da Silva, e conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais, e por não 

terem existido reclamações, resultantes do inquérito público.  ---------------------------------------  

2- Nos termos da alínea q) do nº 1 do art.º 25º, e da alínea ccc), do nº 1 do art.º 33º do Regime 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor Vereador 

Albano Pereira, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleitos da Coligação 

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

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  

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

ENTIDADE: FRIO FARIA –AVAC E REFRIGERAÇÃO, LDA. ------------------------------  

ASSUNTO: Atribuição do  lote 16 do Loteamento Municipal da Zona de Industria 

Ligeira de Santo André –Expansão IV, e do lote 158 do Loteamento Municipal da Zona 

de Atividades Mistas de Santo André –Atribuição do  lote 158. ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.50.200/26, da Secção de Aprovisionamento e 

Património da Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM–Atribuir, por Acordo Direto, em regime de Direito de Superfície, à 

empresa Frio Faria –AVAC e Refrigeração Lda., os prédios designados por: ----------------------  

-Lote 16 da Exp. IV da Z.I.L. em Vila Nova de Santo André com a área de 846,00m², inscrito 

sob o artigo matricial 4494º e descrito na Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e 

Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 02875/040995; ---------------------------------------------  

-Lote 158 da ZAM de Vila Nova de Santo André, com 378,00m², inscrito sob o artigo 

matricial 5773º e descrito na Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel 

de Santiago do Cacém sob nº 03714/161001. -----------------------------------------------------------  

Os lotes destinam-se ao exercício da atividade de climatização AVAC, refrigeração, 

manutenção, peças e acessórios, importação e exportação, venda de produtos e equipamentos 

a que corresponde o CAE Principal 43222 –R3. --------------------------------------------------------  

DOIS –Os lotes serão atribuídos pelo valor de 1,01€/m² para o lote 16 na ZIL IV, o que perfaz 

o montante de 854,46€/ano, e para o lote 158 da ZAM pelo valor de 2,28€/m² o que perfaz o 

montante de 861,84€/ano, de acordo com as condições previstas no Regulamento Municipal 

de Gestão de Parques Empresariais do Município de Santiago do Cacém. -------------------------  

TRÊS –Aprovar as Minutas dos Contratos-Promessa de Constituição do Direito de 

Superfície, conforme documentos em anexo, os quais deverão ser celebrados no prazo de 15 

dias após a notificação para o efeito, e dados como reproduzidos na presente Ata, com o 

número cento e dezoito, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricados pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. --------------  

FUNDAMENTOS:  UM–De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 

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

DOIS -De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

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

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ENTIDADE: CARLOS MANUEL GONÇALVES SANTOS ROSA --------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 45 do Loteamento Municipal da 

Zona IV.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.50.200/25, de21 de agosto de 2020, Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar o Senhor Carlos Manuel Gonçalves Santos Rosa, a constituir 

hipoteca sobre o referido lote, junto do Banco Millennium BCP e que a mesma prevaleça no 

caso de reversão. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Dois- Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Alojamento a Estagiárias de Medicina da Universidade do 

Algarve -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2020/900.20.604/479, de 20/08/2020, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a cedência por Contrato de Comodato, da fração autónoma 

designada pela letra “E”, correspondente ao 2º andar Esquerdo do Bloco C, do prédio sito na 

Praceta dos Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial da 

União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra com o 

artigo 2710º, às estagiárias, Mariana Araújo e Patricia Vicente. --------------------------------------  

Dois –Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato, conforme documento em anexo, 

documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e dezanove, 

ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente 

e pela Senhora Secretária substituta da reunião. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com a alínea g) do nº 1 do artigo 33º, do Regime 

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

Dois –De acordo com o solicitado pelas estagiárias. ---------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOAQUIM JOSÉ PONTES CARRASQUEIRA.--------------------------------- 

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma individualizada pela letra “G”, correspondente ao 

primeiro andar direito do prédio urbano situado no Passeio da Lagoa de Santo André, Bloco 

9ª, n.º 49, Bairro da Atalaia, em Vila Nova de Santo André.------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2020/242 datado de 14-08-2020, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Joaquim José Pontes Carrasqueira.------------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, da fração 
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autónoma individualizada pela letra “G”, correspondente ao primeiro andar direito do prédio 

urbano situado no Passeio da Lagoa de Santo André, Bloco 9ª, n.º 49, Bairro da Atalaia, em 

Vila Nova de Santo André, com uso de habitação, artigo matricial n.º 3092 e inscrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 1368/19910311, que se localiza na ARU 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: 3- De acordo com o artigo 58º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/209 de 23 de outubro na sua atual redação), o 

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem o direito de preferência nas transmissões a título 

oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 

pedido ser submetido a deliberação de Câmara. -------------------------------------------------------- 

4 - 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - 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 

de 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 Rua da Fonte do Cortiço –Santo André –Vila Nova 

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

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal Rua da Fonte do Cortiço –Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 16/2020/2 de 19/02/2020 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

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

PROPOSTA: Aprovar o Loteamento Municipal Rua da Fonte do Cortiço –Vila Nova de 

Santo André, freguesia de Santo André. A operação consiste na constituição de 25 lotes 

destinados a habitação unifamiliar, sendo a área total de intervenção do Loteamento de 

15.445,20 m2.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Loteamento incide sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1500/19910415, da freguesia de Santo André, conforme memória descritiva e planta síntese 

em anexo, documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata, com o número 

cento e vinte, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo 

Senhor Presidente e pela Senhora Secretária substituta da reunião. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-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. -----------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOÃO AFONSO AMARO –CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, ----  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície das Frações “C”, “D” e “F”, sitas no 

Lote 151da Zona de Atividades Mistas em Vila Nova de Santo André -------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2020-09-03                                                                                                          10 de 17 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.50.200/19, de 26 de maio de 2020, Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Um -Autorizar a transmissão das Frações “C”, “D” e “F” do Lote nº 151, sitas 

na Zona de Atividades Mistas em Vila Nova de Santo André, inscritas na matriz predial 

urbana sob o artigo 5703º -C, D, F e descritas na CRCPCA de Santiago do Cacém sob a ficha 

nº 2526 –C, D, F da freguesia de Santo André, para o senhor Eduardo Vinícius Lessa Marins. -  

Dois –Deve a requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  

FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pela requerente; -------------------------------  

b) Conforme Condições de Constituição do Direito de Superfície; ----------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: ANALÍDIO MARIA ALVES ----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Resolução do Contrato-Promessa de Compra e Venda do lote nº 8 da 

Expansão I do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo. ----  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.003/27de 22de agosto, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM–Resolver por acordo o Contrato-Promessa de Compra e Venda outorgado 

entre o Município de Santiago do Cacém e o Senhor Analídio Alves, em 18/09/2019, relativo 

à alienação do lote nº 8 da Expansão I do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo, inscrito 

sob o artigo matricial 3913º e descrito na Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e 

Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 1937/20080827. -------------------------------------------  

DOIS -O lote tem a área de 1.000,00m², e foi alienado em regime de propriedade plena, pelo 

valor de 12.620,00€ (doze mil seiscentos e vinte euros). ----------------------------------------------  

TRÊS–Aprovar a devolução da quantia paga pelo promitente adquirente, no valor de 

3.786,00€, correspondente a 30% do valor, efetuado como sinal e início de pagamento, 

conforme as condições previstas no nº 1 do artº 10º do Regulamento Municipal de Gestão de 

Parques Empresariais de Santiago do Cacém, com a assinatura do Contrato-Promessa de 

Compra e Venda. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:  UM–De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 

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

DOIS –Tendo em consideração o surgimento de um problema de saúde grave, inesperado, 

que impede que o Senhor Analídio Alves prossiga com o objetivo pretendido, cuja causa da 

extinção do negócio é inimputável ao promitente comprador. ----------------------------------------  

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

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

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

 ENTIDADE: JOSÉ MANUEL DA PALMA MADEIRA -----------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2019/11 em nome de José Manuel da Palma 

Madeira – Loteamento Municipal Praça dos Plátanos Lote 181- B, da freguesia de 

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

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal Praça dos Plátanos Lote 181-B –Alvalade. ---------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2019/11 de 16/12/2019 da Divisão de Ordenamento e 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2019/11, para o Loteamento 

Municipal Praça dos Plátanos Lote 181-B, freguesia de Alvalade, prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 00673/19930202, da respetiva freguesia, conforme 

memória descritiva e planta síntese em anexo, documentos que são dados como reproduzidos 

na presente Ata, com o número cento e vinte e um, ficando arquivados na pasta anexa ao livro 

de atas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pela Secretária Substituta da reunião. --  

A operação consiste em alterações a nível do polígono de implantação e aumento da área 

bruta de construção do Lote181-B em 60,85m2, passando de 153,50m2 para uma área de 

construção de edifício de 214,35m2, mantendo-se inalterado tudo o demais.  ---------------------  

Há lugar ao pagamento de Taxas Administrativas no valor de 44,70€ (quarenta e quatro euros 

e setenta cêntimos) e Taxa Municipal de Urbanização no valor de 141,80€ (cento e quarenta e 

um euros e oitenta cêntimos).  -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 

termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, não 

tendo sido apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues reclamações, 

sugestões ou observações.  ---------------------------------------------------------------------------------  

2- Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12, na sua atual redação, cabe à 

Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento.  ---------------  

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

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

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

 ENTIDADE: CANSYFREE, LDA  --------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo de Execução da Empreitada de Requalificação e 

Modernização dos Equipamentos Desportivos do Parque Urbano do Riode Figueira em 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/25, de 16 de outubro de 2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a prorrogação graciosa do prazo de execução da Empreitada 

mencionada em epígrafe, por 45dias, ficando a conclusão dos trabalhos prevista para o dia 

17.10.2020, conforme documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata, com o 

número cento e vinte e dois, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricados pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. --------------  

FUNDAMENTOS: Um –Foi apresentado pelo empreiteiro, em 20-08-2020 um pedido de 

prorrogação graciosa do prazo, por um período de 45 dias.  ------------------------------------------  

A fundamentação apresentada, sustenta-se no impacto que a atual Pandemia do Coronavírus 

tem tido na gestão diária dos recursos necessários para a execução dos trabalhos. ----------------  

Sendo que, em 27.08.2020, o empreiteiro informa que o estaleiro foi assaltado na noite de 25 

para 26 de agosto, o que ainda veio dificultar mais o cumprimento do prazo. ---------------------  

Dois –Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 

de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação complementar e cláusula 32ª do 

Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------   
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ASSUNTO: Abertura de procedimento para contratação da empreitada de ampliação e 

renovação da Escola Básica nº 2 (EB1/JI) de Vila Nova de Santo André. ---------------------   

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/12, 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 

empreitada de ampliação e renovação da Escola Básica nº 2 (EB1/JI) de Vila Nova de Santo 

André, por concurso público, sem publicação no JOUE, de acordo com o previsto na alínea c) 

do nº 1 do art.º 16º, conjugado com o disposto na alínea b) do art.º 19º do Código dos 

Contratos Públicos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

procedimento o valor de 749.000,00 € (setecentos e quarenta e nove 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 cento e vinte e 

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

Presidente e pela Secretária Substituta 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 – Cláudia Jorge;  --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Seis – Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP.  -----------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o referido no documento interno nº 19 329 de 

28/08/2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal envolveu a EB2 e 

a Associação de Pais neste processo, no sentido de receber os seus contributos, tendo sido 

feitas algumas correções no projeto, ficando o mesmo pronto para lançar o concurso público, 

entre julho e agosto, embora com algum atraso devido à situação de pandemia, pelo que as 

obras só poderão ter início no quarto trimestre. ---------------------------------------------------------  

Mais informou que foi visto numa reunião, em agosto, com os encarregados de educação, que 

seria melhor para os alunos daquela Escola iniciarem o ano letivo na EB1, sendo que, 

entretanto, surgiu um abaixo-assinado da Associação de Pais a criticar a decisão da Câmara 

Municipal, quando não tinham sido levantadas objeções pela grande maioria dos pais. 

Acrescentou que a Escola Nº 1 reúne todas as condições para receber aqueles alunos, 

dispondo de um espaço que tem o dobro da área da Escola nº 2, bem como de um refeitório, 

pelo que existe a perceção de que o risco é diminuto. --------------------------------------------------  
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Informou ainda que antes de ser tomada esta decisão o assunto foi colocado ao Delegado de 

Saúde, o qual deu parecer favorável. ----------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que a alternativa seria adiar a obra, o que implicaria o risco de perder o 

financiamento, o qual passaria para outro município, sendo que nada garante que daqui a um 

ano a situação de pandemia não persista, e caso a Câmara Municipal perdesse o financiamento 

não teria condições para avançar com a obra, retirando assim a possibilidade de os alunos 

terem melhores condições naquela Escola. --------------------------------------------------------------  

Informou também que os pais lhe transmitiram que pensavam que a obra não ia avançar por 

causa da pandemia. Acrescentou que esclareceu os pais de que não precisavam de fazer um 

abaixo-assinado para serem ouvidos pela Câmara Municipal, com a qual podem sempre 

dialogar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que o Agrupamento de Escolas de Santo André preparou um conjunto de 

informação sobre o funcionamento da EB1, com a indicação de horários desfasados, bem 

como das entradas e saídas por portas diferentes e sobre o funcionamento do refeitório, 

estando prevista a utilização de um espaço mais alargado, dado que uma parte do mesmo não 

estava a ser utilizada, por não ser necessária. ------------------------------------------------------------  

Mais informou que são trezentos e setenta o total de alunos que irão frequentar a EB1, sendo 

que já frequentaram aquela Escola setecentos e cinquenta alunos, em simultâneo.----------------  

Concluiu, referindo que o ruido produzido sobre este assunto terá resultado de alguma 

desinformação, acrescentando que a Câmara Municipal terá que fazer um comunicado para 

esclarecer a situação, dado que no comunicado que a Associação de Pais divulgou parece 

persistirem ainda algumas dúvidas. -----------------------------------------------------------------------  

Concluiu, informando que o valor do financiamento previsto para aquela obra é de seiscentos 

mil euros, e que a mesma terá início no próximo ano (janeiro/fevereiro), sendo que se prevê 

um prazo de oito meses para a sua conclusão. -----------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E FLORESTAS –

ICNF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de Isenção de custos associados à realização de ensaios Laboratoriais 

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

REFERÊNCIA: Processo 2020/350.30.001/91, da Divisão de Sistemas de Informação e 

Qualidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a isenção de custos, no valor total de 679,48€, associados à realização 

de ensaios laboratoriais, requeridos pelo ICNF no âmbito da monitorização da qualidade da 

água da Lagoa de Santo André. ----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Considera-se da maior importância o conhecimento do estado da 

Água da Lagoa de Santo André, para a abertura ao mar.  ----------------------------------------------  

DOIS: Considera-se da maior importância o conhecimento do estado da água da lagoa de 

Santo André, tendo em conta o seu uso balnear. --------------------------------------------------------  

TRÊS: O conhecimento da qualidade da água da Lagoa, antes da abertura ao mar, fornecerá 

informação da maior relevância para um melhor conhecimento acerca da eficiência do 

processo, permitindo ao ICNF adotar medidas de melhoria na gestão do sistema lagunar.-------  

QUATRO: Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de interesse para o Município, 

incluindo aquelas que contribuem para a promoção da saúde e prevenção das doenças, 

conforme dispõe a alínea u) n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

publicado no anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André ----  

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

REFERÊNCIA: Processo 2020/300.50.201/137 da Divisão de Desenvolvimento Económico 

e Turismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a cedência da banca n.º 22 da Nave II do Mercado Municipal de Vila 

Nova de Santo André, ao empresário José Mestre Rosa. ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.º-De acordo com requerimento de entrada n.º 18152 de 07/08/2020 

apresentado pelo requerente e parecer técnico. ----------------------------------------------------------  

2.º -De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 

em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e alteração de 22/06/1990. ------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transportes Escolares2019/2020 –Junta de Freguesia de Santo André e 

União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água: Definição do Preço ao KM a 

praticar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo Nº 2020/150.20.101/28, datado de 19/08/2020, da DEASS. ---------  

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

PROPOSTA: manutenção dos preços ao quilómetro praticados no ano letivo anterior, a 

saber: para a Junta de Freguesia de Santo André, o valor de 0,67 € (sessenta e sete cêntimos) e 

para a União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água, o valor de 0,44 € (quarenta e 

quatro cêntimos), para assegurar os circuitos especiais de transporte escolar previstos para o 

ano letivo 2020/2021. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um-alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------  

Dois-Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro; ---------------------------------------------------------  

Três-Inexistência de viaturas municipais que possam assegurar, na totalidade e diretamente, a 

execução dos circuitos especiais no terreno; -------------------------------------------------------------  

Quatro-A disponibilidade manifestada pelas Juntas de Freguesia em causa para assegurarem 

este tipo de serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2020/2021 – Auxílios Económicos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

– Material Escolar, Refeições Escolares e Visitas de Estudo (1º Ciclo). ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/650.10.100/598, de 17.08.2020, da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar as candidaturas das crianças e dos (as) alunos (as) constantes nas 

listagens do anexo I e II, atribuir escalão A e B e respetivas comparticipações (refeições 

escolares, material escolar e visitas de estudo (1º Ciclo) caso estas se realizem), uma vez que 

reúnem as condições e os princípios enunciados na informação nº 13239, de 16.06.2020 e que, 

foram objeto de deliberação de Câmara, de 25.06.2020 (Proposta de Agenda nº 13393, de 

18.06.2020). documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata, com o número 
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cento e vinte e quatro, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricados pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. --------------  

Dois–Transferir a verba de Material Escolar para as papelarias dos Agrupamentos de Escolas 

de: Cercal do Alentejo –375,00€; Prof. Arménio Lança –975,00€; Santiago do Cacém –

1.087,50€ e Santo André 1.475,00€, no valor total de 3.912,5€; -------------------------------------  

Três–Transferir a verba para Visitas de Estudo para os Agrupamentos de Escolas de: Cercal 

do Alentejo –210,00€; Professor Arménio Lança –620,00€; Santiago do Cacém -640,00€ e 

Santo André –960,00€ no valor total de 2.430,00€. ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 –A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia de 

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

2 –Pressupostos subjacentes deliberação de Câmara, de 25.06.2020 (Proposta de Agenda nº 

13393, de 18.06.2020).  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

-alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/3013, de 12 de setembro; ---------------------------------  

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

8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação das medidas de ação social 

escolar, alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, reificado pela Declaração de 

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Protocolo com a Casa do Povo de Abela –Cedência de instalações ao Jardim 

de Infância de Abela: atualização para o ano letivo 2020/2021 ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/350.30.001/111, de 14/08/2020, da DEASS. -----------------  

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

PROPOSTA: Transferir para a Casa do Povo de Abela a verba de 3.308,03€ (três mil 

trezentos e oito euros e três cêntimos) referente ao ano letivo 2020/2021. --------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-Cláusulas5ª e 6ª do Protocolo com a Casa do Povo de Abela para 

cedência de instalações para funcionamento do Jardim de Infância de Abela; ---------------------  

DOIS–alínea d) do nº 2 do artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 25/2015, de 30 de março e pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho. --------  

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

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

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

ENTIDADE: AGACAVOALTE –ASSOCIAÇÃO GRUPO À CANTE ALENTEJANO 

VOZES ALÉM TEJO -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/850.10.003.01/13 ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) como 

forma de apoio ao regular funcionamento da Associação. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-A AGACAVOALTE, assume a sua importância cultural para o 

município através da divulgação das nossas tradições, nomeadamente do Cante Alentejano e 

do seu envolvimento com a comunidade. ----------------------------------------------------------------  

2-Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor Vereador 

Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de 

Sousa, eleitos do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Declaração de Voto: “Independentemente de ser favorável ou contra à atribuição desta verba 

de apoio cultural, não existindo critérios, nem Regulamento para o efeito, abstenho-me. “ ------  

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

ENTIDADE: AMSA –ACADEMIA DE MÚSICA DE SANTO ANDRÉ, ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/850.10.003.01/6 da Divisão de Cultura e Desporto 

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) 

para a AMSA –Academia de Música de Santo André, como forma de apoio ao regular 

funcionamento da Associação. -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-A AMSA desenvolve um importante trabalho no ensino e promoção de 

atividades dentro da área da música e no âmbito do seu objeto social no Município, com 

especial enfoque na freguesia de Santo André. ----------------------------------------------------------  

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

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

Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de 

Sousa, eleitos do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Declaração de Voto: “Independentemente de ser favorável ou contra à atribuição desta verba 

de apoio cultural, não existindo critérios, nem Regulamento para o efeito, abstenho-me. “ ------  

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

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 doze 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, Maria da Conceição Pinela Pereira, 

Coordenadora Técnica na Divisão de Administração Geral e Financeira, exercendo as funções 

de Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------------------------------------- ------- 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

_______________________________________________ 
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A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


