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ATA NÚMERO TRINTA E DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E QUATRO DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE.---------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e quatro 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, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar 

Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime 

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

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

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Albano Pereira, em férias. ----------------------------  

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

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 as atas números trinta 

e trinta e um de reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. ----------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres não votou a Ata número trinta, por não ter estado presente 

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

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

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

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

Albano Pereira, em gozo de férias. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

LOCALIDADE DE BRESCOS -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre o motivo da marcação de linhas 

amarelas na Estrada de Brescos, e  se iriam ser feitas obras naquele local. -------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres informou que houve uma intervenção naquela estrada para 

a retirada de raízes e reparação do pavimento. ----------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre a limpeza da Ribeira de Brescos, tendo 

em conta que se aproxima a época das chuvas. ---------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a limpeza da Ribeira não é da responsabilidade da Câmara 

Municipal, no entanto se a limpeza for feita com alguma regularidade não haverá problemas. 

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

FERROVIA – TRAÇADO E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO -------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou se houve alguma informação da parte do 

governo sobre o inicio das obras da ferrovia e qual o traçado que irá ser executado. -------------  

O Senhor Presidente referiu que oficialmente nada lhe foi comunicado, apenas teve 

conhecimento através de um jornalista do jornal público e das notícias divulgadas naquele 

jornal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu ainda que colocou a questão ao Eurodeputado do PCP, João 

Ferreira, com quem esteve recentemente, tendo em conta que este é um projecto co-financiado 

pela União Europeia. Posteriormente o Senhor Eurodeputado remeteu informação à Câmara 

Municipal a informar que o que está aprovado pela União Europeia, num valor de trinta e dois 

milhões de Euros é o traçado via Ermidas Sado. --------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente referiu ainda que outro investimento que seria fundamental para a região 

seria a duplicação do IP8 com ligação a Beja, que não sendo possível para breve, poderia ser 

colmatado com a ligação do IC33 a Grândola. ----------------------------------------------------------  

Mais referiu que com os investimentos que estão previstos para esta zona, nomeadamente na 

empresa Repsol, em que se prevê a saída de um camião de quatro em quatro minutos, é 

fundamental que haja infraestruturas adequadas. Acrescentando não entender como pode ser 

possível que o maior porto do Pais não tenha uma ligação por auto-estrada. -----------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que em seu entender o traçado que faz sentido é 

via Ermidas Sado. Tendo questionado se a posição do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Sines, é favorável ao traçado da ferrovia por Grândola.-------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que em seu entender o que faz sentido é a solução 

que menos prejudique o ambiente. ------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu lamentar que as CIM`s deste Pais, incluindo a CIMAL à qual pertencemos, não 

se consigam entender em relação ao seu espaço territorial, e que não consigam olhar para os 

grandes projectos num todo, mas ao invés disso, entrem em disputas com o Município vizinho 

por poder ser mais beneficiado.  ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos lamentou que todos tenhamos de pagar as questões 

ambientais e depois que se esteja a fazer o transporte de mercadorias por camião ao invés de 

comboio que é muito menos poluente. -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que apesar do Senhor Presidente da Câmara de Sines, considerar 

que futuramente o traçado via Grândola fará todo o sentido, nunca deixou de tomar um 

posição conjunta, na CIMAL, pela opção via Ermidas Sado. -----------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que nunca houve um plano estratégico a nível 

nacional, e isso é visível porque hoje temos quilómetros e quilometros de auto-estradas, 

algumas delas junto a IP, nomeadamente no norte do Pais, enquanto o Alentejo foi deixado ao 

abandono. Acrescentando que esta situação se deve sobretudo aos Lóbis eleitorais e que no 

Alentejo apesar da grande extensão territorial somos poucas pessoas. ------------------------------  

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

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu ter sido abordado por várias pessoas que lhe 

transmitiram ter receio de frequentarem os equipamentos Municipais, nomeadamente a 

Biblioteca Municipal e o Auditório António Chainho, pelo que questionou se existe alguma 

forma de ventilação daqueles espaços e qual a posição do delegado de saúde. ---------------------  

Questionou ainda se estão salvaguardadas todas as questões de segurança para a realização da 

próxima Assembleia Municipal e se seria possível realizar aquela sessão num outro local 

maior e mais arejado.   --------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que em relação à realização da Assembleia Municipal no 

Auditório Municipal, teve conhecimento através da Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal das preocupações de alguns Membros daquele órgão sobre as condições de 

segurança. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que falou com o Senhor Dr. Mário Jorge, Delegado de Saúde de Santiago do 

Cacém, o qual lhe transmitiu, não haver qualquer inconveniente na utilização dos 

equipamentos Municipais, desde que cumprindo o plano de contingência. Acrescentado que o 

surto que surgiu em Santiago do Cacém, está controlado. ---------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu considerar estarem reunidas as condições para realizar a 

Assembleia Municipal no Auditório Municipal, pois é o local com mais condições, e tendo em 

conta que o plano de contingência prevê o limite máximo de cento e vinte pessoas, não vê 

motivo para que não se realize a Sessão da Assembleia Municipal, em que estarão cerca de 

cinquenta pessoas no Auditório. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

SANTIAGO DO CACÉM – AVENIDA  --------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que na Av. Manuel da Fonseca em Santiago do 

Cacém estão duas caixas de distribuição de energia, e dado que a obra ainda está a decorrer, 

questionou sobre a possibilidade de poder colocar as caixas enterradas de forma a não serem 

visíveis, por considerar que esteticamente não ficam bem da forma como estão actualmente. 

Questionou ainda se os candeeiros colocados naquela obra são os recomendados em termos de 

luminosidade, tendo em conta a altura. -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que estas são questões técnicas e que irá ver com os Serviços. -----  

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

ESCOLAS DO CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que na sexta-feira passada a Câmara Municipal emitiu um 

comunicado, para esclarecimento de que a colocação de funcionários nas escolas é uma 

competência do Ministério da Educação, tendo em conta que surgiu nas redes sociais alguns 

pais de enviarem para a autarquia emails a responsabilizar a Câmara Municipal, pela não 

colocação de funcionários nas escolas. -------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que este comunicado foi enviado para a Direcção Regional de Educação, para os 

Agrupamentos de Escolas e para os Pais e Encarregados de Educação.  ----------------------------  

O Senhor Presidente referiu ainda que no próprio dia foi contactado pela Senhora Delegada 

Regional da Educação, a informar que iriam ser colocadas mais três tarefeiras, tendo 

solicitado a colaboração da Câmara Municipal para assegurar, com as funcionárias do Pré-

Escolar, o apoio aos alunos do 1º Ciclo. Ao que foi respondido que tal como o que tem 

acontecido em anos anteriores as funcionárias do Pré-escolar iriam assegurar transitoriamente 

o funcionamento do 1º Ciclo. Mais referiu que informou que a Autarquia já havia analisado a 

situação com o Senhor Delegado de Saúde, tendo em conta a pandemia. ---------------------------  

Referiu ainda que na terça-feira, dia vinte e dois de setembro a estação de televisão SIC esteve 

em Santiago do Cacém, dado que os pais dos alunos das Escolas de Aldeia dos Chãos e 

Deixa-o-resto, não tencionam deixar os filhos iniciarem o ano lectivo, sem que seja colocada 

uma funcionária a tempo inteiro e não apenas de três horas e meia como está previsto, tendo 

em conta a situação de pandemia que estamos a viver. ------------------------------------------------  

Mais referiu ter tido conhecimento através do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Santo André e do Senhor Vereador Jaime Cáceres, que em Deixa o Resto a situação estaria 

resolvida, dado que o Agrupamento de Escolas de Santo André colocou uma funcionária a 

tempo inteiro naquela escola e a tarefeira ficou no Agrupamento. -----------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que esta é uma situação que acontece todos os anos, e que em seu 

entender o problema de fundo tem a ver com os rácios, que não podem ter só em conta o 

número de alunos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou ainda ter conhecimento que a escola de Deixa o Resto irá iniciar amanhã e que a 

Senhora Delegada Regional da Educação iria reunir com os pais dos alunos da Escola de 

Aldeia dos Chãos ainda hoje. ------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que tendo em conta que a colocação das tarefeiras 

ainda não saiu em Diário da República, provavelmente só daqui a um mês estas serão 

colocadas nas escolas. Até à sua colocação as escolas estão a funcionar com colaboração da: 

União de Freguesias de Santiago do Cacém Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra que 

assegurou o funcionamento da Escola de São Bartolomeu com uma funcionária e a Escola de 

Aldeia dos Chãos com a contratação de uma tarefeira. ------------------------------------------------  

A Junta de Freguesia de São Francisco assegurou o funcionamento da Escola com a colocação 

de uma pessoa através de Programas Ocupacionais (POC).  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal irá assegurar o funcionamento da Escola das Relvas Verdes, com o 

apoio das funcionárias do Pré-Escolar. -------------------------------------------------------------------  
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Na escola da Abela o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém colocou uma 

funcionária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a posição de princípio da Câmara Municipal é de apoiar, com 

o recurso às funcionárias do Pré-Escolar, mas só quando esteja assegurada, por parte do 

Ministério da Educação, a colocação das tarefeiras. ----------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que este é um ano em que o grau de exigência 

deveria ser maior, do que em anos anteriores. -----------------------------------------------------------  

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

REMOÇÃO DE AMIANTO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS ---------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que enviou um email para o Gabinete do Senhor Ministro da 

Educação, Dr. Tiago Rodrigues, sobre o Acordo de Colaboração para a remoção de 

fibrocimento nas escolas do Município com a finalidade de esclarecer algumas dúvidas que 

persistem, tendo enumerado as questões que foram colocadas:---------------------------------------  

- Segundo informação que foi transmitida e veiculada na comunicação social por parte do 

Governo, as Câmaras Municipais serão financiadas a 100% pelos custos inerentes à remoção 

do amianto. Assim, e uma vez que a minuta de protocolo remete para o Programa Operacional 

Regional, ALENTEJO 2020, e, por consequência, para o Aviso de Concurso já publicado para 

o efeito, o primeiro esclarecimento é saber o que sucederá caso a candidatura por algum 

motivo não seja aprovada. ----------------------------------------------------------------------------------  

-Admitindo-se a aprovação da candidatura, importa saber se a verba prevista para o seu 

financiamento no aludido Aviso sai, como aparenta sair, da verba destinada ao Pacto (PDCT) 

celebrado entre os Municípios no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral 

(CIMAL), ou seja, se é subtraído à verba alocada aos investimentos no parque escolar da 

competência dos Municípios. ------------------------------------------------------------------------------  

- Em caso afirmativo, importa conhecer se vai haver reforço de verba do Pacto na mesma 

proporção dos investimentos necessários ao abrigo do aludido Acordo de Colaboração, pois se 

assim não for a verba utilizada para este efeito será subtraída aos investimentos previsto no 

âmbito do Pacto pelas Câmaras Municipais, algo que não é aceitável, pois esta verba por si só 

já é insuficiente para fazer face aos investimentos necessários da responsabilidade das Câmara 

Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Se o financiamento previsto inclui, para além do custo da empreitada, o custo do projecto, da 

fiscalização da obra, da revisão de preços e de eventuais trabalhos a mais legalmente 

previstos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Considerando que o valor previsto no protocolo é de 55€ o m2, valor que, pela experiencia 

que temos noutras situações, é manifestamente insuficiente, há garantia de que o 

financiamento cobrirá a totalidade do custo da obra caso o valor por m2 seja superior ao 

estipulado? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Uma vez que o valor disponibilizado para a CIMAL é de 259.150€, ou seja, 51.830€ a cada 

um dos 5 Municípios que a integram, valor notoriamente diminuto para fazer face às 

intervenções necessárias, há garantia de financiamento total do custo da obra caso esta verba 

seja insuficiente?  --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal só assinará o Acordo de Colaboração se 

as questões que foram colocadas forem devidamente esclarecidas. ----------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu ser da opinião, que as autarquias devem estar 

disponíveis para colaborar na resolução de problemas mesmo que não sejam da sua 

competência, no entanto e tendo em conta a informação dada sobre este assunto, concorda 

plenamente que a Câmara não deve assinar um acordo, em que não conhece as condições. -----  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 5.164.412,58 € (cinco milhões cento e sessenta e quatro 

mil quatrocentos e doze euros e cinquenta e oito cêntimos). ------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 250.324,79 € (duzentos e cinquenta mil trezentos e 

vinte e quatro euros e setenta e nove cêntimos). --------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Adjudicação da empreitada de substituição das coberturas em fibrocimento, 

existentes nas instalações municipais, sitas na Zona de Indústria Ligeira.  -------------------  

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

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

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Álvaro dos Santos Beijinha.  ----------------  

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

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

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

Zona de Indústria Ligeira, em Santiago do Cacém, à sociedade comercial Thermotelha, Lda, 

pelo valor de 88.969,44 €, a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o montante 

global de 94.307,61 €;  --------------------------------------------------------------------------------------  

Três – Aprovar a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário, 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 trinta e 

nove, 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 Álvaro Beijinha, da 

Senhora Vereadora Margarida Santos e 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 Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou o motivo do valor 

apresentado por esta empresa ser bem inferior ao apresentado pelas restantes empresas, e se a 

qualidade é equivalente. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Dr. José Pereira por ter feito parte Júri do 

Concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Dr. José Pereira referiu que a empresa justificou o facto de ter apresentado um valor 

anormalmente baixo, por ser produtora do equipamento o que faz com que haja uma redução 

do custo final. Argumento que foi aceite pelo Júri. -----------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ARMINDO PEREIRA SERRÃO  ----------------------------------------------------  
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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 

001/100965/2020 no valor de 898,17€, código consumidor 482167  ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Nossa Senhora do Livramento, nº 3, São Francisco da Serra.  ---------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/126, de dezassete de setembro da 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente Álvaro Beijinha.  --------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 77,38€ na tarifa variável de Resíduos Urbano, a 

redução de 255,39€ na tarifa variável de águas residuais e a redução de 252,18€ na tarifa 

variável de 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: JOSÉ JACINTO SERRÃO GONÇALVES-----------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Aumento de Compartes. ------------  

LOCALIZAÇÃO: “Sobreira da Eira” em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/279 e informação técnica n.º 20490/2020, de 10-09-

2020, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes para 

oprédio RÚSTICO denominado “Sobreira da Eira” em São Bartolomeu da Serra, União de 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz 

sob o artigo rústico 4, Secção “1 I”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

384/20060215, com área total 5,55 há em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, pretende celebrar escritura de 

compra e venda a favor de Molka Mahdaoui. -----------------------------------------------------------  

2-Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida.  --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 21036, de 04/09/2020, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio RÚSTICO 

denominado “Sobreira da Eira” em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 4, Secção “1 I”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 384/20060215, 

com área total 5,55 há em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, pretende celebrar escritura de compra e venda 

a favor de Molka Mahdaoui. -------------------------------------------------------------------------------  

2-De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lein.º91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos.  

3-O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 

emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 

visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente.  -----------------------------  
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4-Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fraccionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ JACINTO SERRÃO GONÇALVES-----------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Aumento de Compartes. ------------  

LOCALIZAÇÃO: “Perianes do Norte” em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/277 e informação técnica n.º 20489/2020, de 10-09-

2020, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes para 

o prédio MISTO denominado “Perianes do Norte” em São Bartolomeu da Serra, União de 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz 

sob o artigo rústico 9, Secção “1 I”, e com o artigo urbano 727, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 32/19850318, com área total 354600 m²emSão Bartolomeu da Serra, 

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

celebrar escritura de compra e venda a favor de Molka Mahdaoui. ----------------------------------  

2-Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida.  --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 21034, de 04/09/2020, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio MISTO 

denominado “Perianes do Norte” em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 9, Secção “1 I”,e com o artigo urbano 727, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 32/19850318, com área total 354600 m²emSão Bartolomeu da Serra, União 

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

celebrar escritura de compra e venda a favor de Molka Mahdaoui. ----------------------------------  

2-De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lein.º91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos.  

3-O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 

emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 

visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente.  -----------------------------  

4-Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fraccionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

91/95, de 02/09, propondo-sea emissão da certidão nos termos solicitados. ------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: IN EXTREMIS –UNIPESSOAL LDA. ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Retificação da deliberação de Câmara de 06/02/2020, referente à 

identificação das descrições prediais dos lotes objeto do procedimento de alteração ao 

loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte da Bica –Ademas –Santa Cruz, União das Freguesias de Santiago 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2018/12 de 02/07/2018 da Divisão de Ordenamento e 

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

PROPOSTA: 1-Retificar a deliberação de câmara de 06/02/2020, referente à identificação 

das descrições prediais dos lotes abrangidos pelo procedimento de alteração ao loteamento. 

2-Assim, onde se lê: “prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

424/20100222” deve ler-se: “prédios descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 

425/20100222, 426/20100222, 427/20100222, 428/20100222 e 429/20100222, da União das 

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

FUNDAMENTOS: 1-Na deliberação de 06/02/2020, foi apenas identificado o registo predial 

referente ao prédio mãe do loteamento e não dos lotes que passaram a constituir o mesmo e 

sobre os quais incide a operação de alteração ao loteamento. -----------------------------------------  

2-Uma vez que o erro reportou-se apenas à identificação registral dos lotes envolvidos, e não 

ao conteúdo da alteração urbanística efetivamente realizada, considera-se, que estamos 

perante um erro material na expressão da vontade, que pode, a todo o tempo, ser retificado 

pelo órgão competente para a revogação do ato, conforme dispõe o artigo 174.º do Código de 

Procedimento Administrativo. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/650.10.100/1053, de 19.09.2020, da Divisão de 

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

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

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

listagens do anexo I e II, documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o 

número cento e quarenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelo Senhor Presidente e Pelo Senhor Secretário da Reunião, atribuir escalão A e B 

e respectivas 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);  -----------------------------------------  

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

de: Cercal do Alentejo –50,00€; Prof. Arménio Lança –450,00€; Santiago do Cacém –337,50€ 

e Santo André 437,50€, no valor total de 1.275,00€; ---------------------------------------------------  

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

do Alentejo –40,00€; Professor Arménio Lança –280,00€; Santiago do Cacém -180,00€ e 

Santo André –200,00€ no valor total de 700,00€. ------------------------------------------------------  

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

-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, retificado pela Declaração de 

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

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

 

________________________________________________ 


