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ATA NÚMERO QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL 

E VINTE E UM. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, compareceram o Senhor 

Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 

Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, 

Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira 

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

por videoconferência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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.  

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

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

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

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

PANDEMIA – COVID 19 – PONTO DE SITUAÇÃO  --------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que a situação mais preocupante no Município 

tinha a ver com um surto que surgiu na Estrutura Residencial para idosos, em Alvalade, onde 

vinte e oito utentes e dez funcionários acusaram positivo à COVID - 19, sendo que os mesmos 

tinham sido rastreados uma semana antes e os resultados tinham sido negativos. -----------------  

Mais informou que foi colocado um médico a tempo inteiro naquela Unidade para 

acompanhar a situação, e foram separados os utentes que acusaram positivo daqueles que 

estão negativos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que se colocava o problema de pessoal, para o funcionamento daquela Unidade, 

dado que alguns funcionários estão em isolamento, sendo que o maior problema tem a ver 

com o apoio domiciliário. Situação que a Direção da Unidade colocou à Segurança Social, a 

qual não respondeu no sentido da sua resolução, desvalorizando a mesma. Pelo que transmitiu 

aos responsáveis do Lar que, caso não conseguissem resolver o problema, se disponibilizava 

para colocar a situação à responsável da Segurança Social e, se necessário, ao Senhor 

Secretário de Estado Jorge Sanches que coordena a situação de calamidade na Região 

Alentejo, o qual o contactara, no dia anterior, oferecendo ajuda, se necessário, para as 

situações que se colocarem no Município. ---------------------------------------------------------------  

Informou também que a situação, em Ermidas, estava controlada, de acordo com o que lhe foi 

transmitido pela Autoridade Local de Saúde. ------------------------------------------------------------  

Informou ainda que o Município conta agora somente com um Delegado de Saúde, o Dr. 

Joaquim Toro, dado que o Dr. Mário Jorge dos Santos, foi designado como Delegado de 

Saúde na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), em Beja, durante um ano, 

porque esta capital de Distrito ficou sem Delegado de Saúde. Acrescentou que esta mudança 

significa uma pressão enorme e uma maior sobrecarga de trabalho para o Dr. Joaquim Toro, o 

qual vem enfrentando a situação desde o início da pandemia.  ---------------------------------------  

Mais informou que durante alguns meses foi possível controlar a situação no Município, a 

qual agora se complicou, devido à ação mais contagiosa da nova estirpe do vírus, com 

tendência para se agravar, pelo que os próximos dias vão continuar a ser difíceis. ----------------  

Mais informou que um membro da Vereação permanente acusou positivo, estando em fase de 

recuperação, pelo que os restantes membros permanentes e funcionários que estiveram em 

contacto com o mesmo tiveram que ser rastreados e ficar em confinamento, até ao início da 

próxima semana, sendo que o resultado dos testes que efetuaram foi negativo. -------------------  
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Informou também que os utentes das estruturas residenciais para idosos no Município e os 

bombeiros das diferentes associações já levaram a primeira dose da vacina. -----------------------  

Acrescentou ainda que tem vindo a aumentar o número de testes, com centenas de pessoas a 

serem testadas por dia, com prioridade a quem apresenta sintomas, o que se pôde aferir das 

enormes filas junto às clinicas onde os mesmos são efetuados, as quais, embora com um 

elevado volume de trabalho, têm mostrado organização nos procedimentos, sendo que existe 

também uma grande pressão sobre os laboratórios. ----------------------------------------------------  

Deu ainda conhecimento do contacto da Senhora Presidente da Unidade Local de Saúde do 

Litoral Alentejana (ULSLA), Dra. Catarina Filipe, sobre a necessidade de serem criadas todas 

as condições para pôr a funcionar o Hospital de Campanha, criado nas instalações da Caixa 

Agrícola, perto do HLA, tendo em conta que a situação se tende a agravar, pelo que a Câmara 

Municipal iniciou ações no sentido de proceder à ligação da rede de abastecimento de água 

potável e à colocação de contentores com chuveiros. --------------------------------------------------  

Acrescentou que questionou a Senhora Presidente da ULSLA sobre a resposta do HLA à 

situação da pandemia, a qual lhe transmitiu que tinha sido reforçado o número de camas, em 

diferentes áreas do Hospital, mas a situação era complicada, devido ao aumento sucessivo do 

número de casos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que a situação no Litoral Alentejano está referenciada como de nível 

elevado, tendo surgido vários surtos, em todos os municípios, sendo que o Município de 

Alcácer do Sal regista o maior número de casos na comunidade. ------------------------------------  

Acrescentou que teremos que viver mais algum tempo com esta situação, com os devidos 

cuidados, sendo que ainda não se notam os efeitos do confinamento decretado, há duas 

semanas, pelo Governo.  ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que corroborava o que tinha sido dito pelo Senhor 

Presidente relativamente ao desempenho das clinicas que estão a fazer os testes à COVID – 

19, considerando também relevante o acompanhamento que é feito, posteriormente, no 

sentido de saberem como as pessoas estão, o que o deixou sensibilizado. --------------------------  

Mais referiu que o mitigar desta situação depende muito do comportamento responsável dos 

cidadãos, relativamente ao cumprimento das regras de higiene e segurança estabelecidos, o 

que nem sempre é seguido, como pôde observar no dia em que fez o teste à COVID – 19, 

quando uma senhora que estava na fila, para o mesmo efeito, terminou o teste e foi 

diretamente para uma superfície comercial, quando devia ficar em confinamento, dado que 

não tinha o resultado do mesmo, pondo assim em perigo outras pessoas, não podendo deixar 

de ficar indignado com aquela atitude. -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que era importante fazer tudo o que possa contribuir 

para atenuar esta situação, de acordo com os recursos existentes. ------------------------------------  

Acrescentou que também considerava preocupante o comportamento de algumas pessoas que 

põe todos em causa, considerando que é preciso chamar a atenção das mesmas, para os seus 

deveres cívicos, como já tem feito nalgumas situações. -----------------------------------------------  

Mais referiu que os testes na Cidade de Santiago do Cacém estão a ser feitos junto aos 

pavilhões municipais de exposições, com a deslocação dos técnicos às viaturas, questionando 

se não seria possível colocar alguns toldos, para resguardar os mesmos da chuva. ----------------  

O Senhor Presidente referiu que, atualmente, os testes estão a ser feitos por clinicas privadas, 

em Sines pela Clidis e em Santiago do Cacém, pela HiF, tendo esta solicitado à Câmara 

Municipal um espaço para o efeito, sendo que, inicialmente foi indicado um pavilhão situado 

no terrado das feiras, com espaço para as pessoas circularem, mas os responsáveis da Clinica 

preferiam uma solução que permitisse efetuar a recolha nas viaturas, com entrada e saída 

distintas para as mesmas, condições existentes junto aos pavilhões municipais de feiras e 

exposições, pela qual optaram. Acrescentou que os testes foram iniciados no verão, tendo 

funcionado com normalidade, sendo que, com o agravamento das condições climatéricas, a 
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Clinica colocou a hipótese de os mesmos serem realizados dentro dos pavilhões e  no mesmo 

sistema, o que implicava a circulação das viaturas dentro dos mesmos, relativamente ao qual a 

Câmara Municipal colocou reservas, tendo em conta a emissão de fumos dos escapes num 

espaço fechado, bem como a eventual necessidade daqueles pavilhões  para responder a outras 

situações, como aconteceu com o recente ato eleitoral. Acrescentou que a Câmara Municipal 

colocou também como alternativa os espaços das tasquinhas, no terrado das feiras, as quais 

dispõem de uma pala de proteção. Solução que não foi aceite pela Direção da Clinica que 

pretendia que fosse colocada uma vela junto aos pavilhões, da qual a Autarquia não dispõe. 

Acrescentou que a Câmara Municipal disponibilizou o espaço possível e procede 

semanalmente à limpeza e desinfeção do local. ---------------------------------------------------------  

Mais referiu que a situação das condições em que estavam a ser feitos os testes foi também 

colocada nas redes sociais, sendo que as pessoas pensavam que era a Câmara Municipal que 

fazia os testes, o que obrigou a um esclarecimento público por parte da Câmara Municipal, 

lamentando que a Clinica não tenha esclarecido publicamente a situação, em tempo oportuno. 

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que, em Sines, as condições da empresa que efetua 

os testes são idênticas às que existem na Cidade de Santiago do Cacém, porque no local há 

apenas uma rede de sombreamento que não protege da chuva. Acrescentou que também têm 

sido feitos testes numa tenda junto ao antigo Hospital e ao Centro de Saúde, onde as pessoas 

têm que esperar no exterior da mesma. -------------------------------------------------------------------  

Mais informou que os pavilhões de exposições estavam assinalados para os Bombeiros, no 

caso destes precisarem de um espaço para instalação de um quartel de retaguarda, na atual 

situação de pandemia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que os Serviços da Câmara Municipal procedem, todas as semanas, à limpeza do 

interior e do exterior dos pavilhões, com o pessoal devidamente equipado, dado que se trata de 

um espaço que pode estar contaminado. -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que tinha ficado com a ideia que o maior problema 

relativamente ao hospital de campanha era a falta de recursos humanos. ---------------------------  

O Senhor Presidente referiu que na ULSLA estão a ser preparadas as condições no que 

respeita à questão dos recursos humanos, sendo que uma das soluções pode passar pelo 

recurso ao apoio de enfermeiros dos cuidados primários. ---------------------------------------------  

Mais referiu que o problema de falta de recursos humanos no sector da Saúde é transversal a 

todo o País, de tal forma que a Senhora Ministra da Saúde admite aceitar ajuda externa. --------  

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

ELEIÇÕES PARA A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA -----------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que gostaria de deixar registada uma palavra de 

apreço às pessoas que se disponibilizaram para assegurar o funcionamento das mesas de voto 

naquele ato eleitoral que teve lugar no dia vinte e quatro do mês em curso. ------------------------  

Referiu ainda o seu agrado pela forma como estava organizado o processo de votação, em 

Santo André, onde votou.  ----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que era de enaltecer o trabalho de dezenas de pessoas que se 

dispuseram para viabilizar a realização daquele ato eleitoral, o qual implica muitas horas 

seguidas de trabalho, considerando que se tratava de uma ação meritória, ainda mais na atual 

situação de pandemia.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que o processo correu bem, de uma forma geral, não se tendo verificado filas 

significativas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que também gostaria de deixar o seu agradecimento 

às pessoas, mostrando igualmente o seu agrado pela organização nos locais de voto, bem 

como a ajuda prestada aos eleitores, contribuindo para um ambiente calmo. -----------------------  

Mais referiu que embora o resultado das eleições não fosse do agrado de todos, como era 

normal, esperava que o vencedor tenha a possibilidade de realizar um bom trabalho, 
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considerando que o essencial, neste momento, é salvar as pessoas e o País. O que também 

depende de cada um assumir as responsabilidades que as circunstâncias exigem, não 

esquecendo igualmente que os recursos são limitados, porque somos um País pobre. ------------  

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

ALOJAMENTO DE PESSOA SEM ABRIGO – INFORMAÇÃO -----------------------------  

A Senhora Vereadora Margarida Santos deu conhecimento que foi cedida, temporariamente, 

uma habitação municipal à pessoa sem abrigo que foi referenciada na Cidade de Santiago do 

Cacém, tendo em conta a dificuldade de arrendamento existente. Acrescentou que a Câmara 

Municipal continua a acompanhar a situação deste munícipe. ----------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que a Câmara Municipal diligenciou no sentido de 

uma resolução rápida da situação da pessoa em causa, conseguido, em tempo record, uma 

habitação e também um Contrato Inserção, junto do IEFP, pelo que, brevemente, o Munícipe 

integrará uma equipa de trabalho da Autarquia.  --------------------------------------------------------  

Mais informou que a Câmara Municipal tem em curso, nesta fase de pandemia, um programa 

de acompanhamento psicológico para os trabalhadores da Autarquia, acrescentando que 

aquele Munícipe será também acompanhado no âmbito do mesmo. ---------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – REMOÇÃO DE COBERURA DE 

AMIANTO NUMA GARAGEM – FISCALIZAÇÃO – INFORMAÇÃO ---------------------  

A Senhora Vereadora Margarida Santos informou relativamente a esta questão que foi 

levantada pelo Senhor Vereador Óscar Ramos na reunião anterior, que os Fiscais Municipais 

que se encontravam junto ao local indicado, na passada quinta-feira, não identificaram 

qualquer situação de remoção daquele material, nem vestígios recentes do mesmo. --------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que também tinha passado no local e não detetara 

sinais da ação em causa. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que aquela ação terá tido lugar somente durante um 

dia, segundo o informaram. --------------------------------------------------------------------------------  

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

PARQUE INDUSTRIAL DE SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS POR 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA --------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que tinha solicitado, na reunião anterior, o projeto 

das obras de pavimentação em curso na ZAM daquele Parque, para conferir se estavam 

previstos passeios junto à via principal, porque o que vê no terreno não lhe dá esta indicação. -  

O Senhor Presidente informou que já tinha dado instruções aos Serviços respetivos para 

fornecerem o projeto daquelas obras. Acrescentou que está previsto um passeio na parte de 

cima, a poente, até à Rotunda, sendo que na próxima reunião informará sobre este assunto, de 

forma mais detalhada. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que os Serviços já tinham enviado o documento, 

via e-mail. Mais informou que está previsto um passeio junto aos edifícios e estacionamento 

junto à faixa de rodagem, existindo ainda um espaço livre até à mesma. ---------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos perguntou se haviam lotes disponíveis naquele Parque 

Industrial, dado que existem eventuais interessados. ---------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que não lhe têm chegado pedidos de cedência de lotes naquele 

espaço. Mais informou que as pessoas interessadas podem inscrever-se no Gabinete de Apoio 

ao Empresário, para serem contactados logo que haja lotes disponíveis. Acrescentou que os 

lotes são cedidos de acordo com o Regulamento em vigor para os parques industriais do 

Município e que a escritura dos lotes é feita aquando da apresentação do projeto de 

construção, sendo que, caso os proprietários dos mesmos não avancem com o processo, no 

tempo previsto no Regulamento, será feita a reversão para o Município. ---------------------------  
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O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que solicitou uma lista com os lotes disponíveis 

no Parque Industrial de Santo André, para informar as pessoas que o contactaram, 

manifestando interesse na aquisição de lotes de terreno naquele espaço industrial. ---------------  

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 5.545.730,73€ (Cinco milhões quinhentos e quarenta e 

cinco mil setecentos e trinta euros e setenta e três cêntimos). -----------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 251.340,27€ (Duzentos e cinquenta e um mil trezentos 

e quarenta euros e vinte e sete cêntimos). ----------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTARDO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS --  

ASSUNTO: Discussão do Projeto de Lei n.º 151/XIV/1.ª -Estabelece o regime para a 

reposição das freguesias extintas ------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/10 do Gabinete de Apoio à Presidência. -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Lei n.º 151/XIV/1.ª, que estabelece o regime 

para a reposição das freguesias extintas, da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, agendado para discussão no Plenário da Assembleia da República, para 

o dia 29 de janeiro. Nesta iniciativa, o PCP propõe a reposição das freguesias extintas de 

acordo com a vontade das populações e dos órgãos autárquicos, sem imposições. ----------------  

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

ENTIDADE: MONTE DAS VIAGENS  --------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitado na fatura n.º 001/94486/2020, no valor de 1.400,21€, referente ao 

consumidor n.º 993915.  -----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Várzea da Rostalhica, em São Francisco da Serra. -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/139, de seis de outubro 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 173,88€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 

redução de 578,05€, na tarifa variável de Água (valor 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: CASIMIRO PAULINO  -----------------------------------------------------------------  

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

águas residuais, debitados na fatura n.º 001/108424/2020, no valor de 1.163,08€, 

referente ao consumidor n.º 980890 --------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Espadanal, Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/152, de vinte e um de outubro 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 100,32€ na tarifa variável de resíduos urbanos, a 

redução de 339,61€, na tarifa de águas residuais e a redução de 350,11€, na tarifa variável de 

Água (valor 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 ARMANDO AVELAR BRANCO  -------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitado nas faturas n.º 001/11817/2020, no valor de 291,84€, e nº 

001/150697/2020, no valor de 1.611,14€ referente ao consumidor n.º 482894.  ---------------  

LOCALIZAÇÃO: Urbanização Moinho do Cabeço, Rua do Cabeço nº 11, Aldeia de Santo 

André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/214, de vinte e três de dezembro da 

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

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

PROPOSTA: 1. Autorizar a redução de 25,69€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 

redução de 80,33€, na tarifa variável de águas residuais e a redução de 74,79€, na tarifa 

variável de Água (valor sem IVA). 2. Autorizar a redução de 138,58€ na tarifa variável de 

Resíduos Urbanos, a redução de 490,37€, na tarifa variável de águas residuais e a redução de 

528,15€, na tarifa variável de Água (valor 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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Revisão de preços provisória -Requalificação da Av. Manuel da Fonseca, 

Zona Comercial do Centro Histórico e Zona Envolvente do Mercado Municipal -----------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/4, de 23 de março de 2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA:UM –Aprovar o cálculo da Revisão de Preços Provisória, da empreitada 

Requalificação da Av. Manuel da Fonseca, Zona Comercial do Centro Histórico e Zona 

Envolvente do Mercado Municipal, no valor de 24.020,97€, acrescido de IVA, no total de 
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25.462,23€, a fim do mesmo ser enviado ao empreiteiro para posterior emissão de faturas, de 

acordo com os seguintes cabimentos: ---------------------------------------------------------------------  

Revisão Preços Provisória 

S/ IVA C/ IVA 

Remodelação da zona envolvente do 

Mercado Municipal  

Objectivo: 3.3.1.1.2.. 

Projecto: 2016/091 

10.586,05 € 11.221,21 € 

Valorização do espaço público na Avenida 

Manuel da Fonseca 

Objectivo: 3.3.1.1.2.. 

Projecto: 2016/093 

7.926,92 € 8.402,54 € 

Melhoria Das Condições de Mobilidade na 

Zona Comercial do Centro Histórico de 

Santiago do Cacém Objectivo: 3.3.1.1.2.. 

Projecto: 2016/097 

5.508,00 € 5.838,48 € 

TOTAL 24.020,97 € 25.462,23 € 

DOIS - De acordo com o artº 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto 

lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar, e 

cláusula 38ª do caderno de encargos do referido procedimento. --------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, da 

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais.- ----------  

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

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

ASSUNTO: Aprovação de Conta Final e Cálculo de Revisão de Preços Provisória -

Requalificação do Mercado Municipal do Cercal do Alentejo -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/11, de 15 de maio de 2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA:UM –Aprovar a conta final e revisão de preços provisória, da empreitada de 

Requalificação do Mercado Municipal do Cercal do Alentejo, de acordo com o seguinte 

quadro resumo: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato ..............................................: 161.302,13 € (IVA incluído)  ------------------------------  

Faturado ..............................................: 161.302,13 € € (IVA incluído)  ----------------------------  

Revisão de Preços Provisória ….……....: 1.893,85 € (IVA incluído).  ------------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número dezassete, ficando 

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

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

DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 1.893,85 € (IVA 

incluído), de acordo com as respetivas rúbricas do P.P.I.: Projeto n.º 2016/111 e objetivo 

3.4.1.2.1.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-A obra de empreitada em referência foi adjudicada à empresa 

CansyFree, Lda., conforme deliberação de Câmara de 05.12.2019. ----------------------------------  
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Foi elaborada conta final e o cálculo de revisão de preços provisório, relativo aos autos 1 a 6 

da empreitada, cujo valor é de 1.786,65€ acrescidos de IVA no valor de 107,20€ o que perfaz 

o total de 1.893,85€. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS –Art.º 382º, nº 1 do artº 401º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto 

lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e 

cláusula 38ª do caderno de encargos. ---------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, da 

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais.--------- 

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento de classificação da “Sociedade Harmonia“ -

Monumento de Interesse Municipal. -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: processo nº 2021/450.20.503/1 de 15/01/2021. -----------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento de classificação da “Sociedade 

Harmonia”, como Monumento de Interesse Municipal. -----------------------------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número dezoito, ficando 

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

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

FUNDAMENTOS: 1. Que o Município de Santiago do Cacém possui um vasto e rico 

património cultural que deve ser preservado, enquanto valor e testemunho simbólico, como 

espaço de vivências ou associado a factos históricos relevantes na memória e na identidade 

colectiva dos santiaguenses. --------------------------------------------------------------------------------  

2. Que o imóvel denominado por “Sociedade Harmonia “, foi construído em meados do 

século XIX. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Que a classificação de bem imóvel de interesse municipal é da competência da Câmara 

Municipal, de acordo com o disposto no nº 6 do artigo 15º e nº1 do artigo 94º da Lei nº 

107/2001 de 8 de setembro, que estabelece as bases da politica e do regime de proteção e 

valorização do património cultural, conjugado com o nº 1 do artigo 57º do DL nº 309/2009, de 

23 de outubro, que estabelece o procedimento de classificação de bens imóveis de interesse 

cultural bem como o regime jurídico das zonas e protecção e do plano de pormenor de 

salvaguarda e alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro que 

estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: BESTYELLOW – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA --------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Habitação designada por fração autónoma "I” localizada no Bairro do 

Pinhal, bloco A5, nº 8, em Vila Nova de Santo André, prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 2505e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 601/19890306. -------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/27 datado de 18-01-2021, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de BESTYELLOW –Sociedade Imobiliária ----------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

PROPOSTA: 1-Que seja deliberado o não exercício do Direito de Preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Vila 

Nova de Santo André, correspondente à habitação designada por fração autónoma "I” 

localizada no Bairro do Pinhal, bloco A5, nº 8, em Vila Nova de Santo André, prédio urbano 

inscrito na matriz sob o artigo 2505e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

601/19890306, da freguesia de Santo André, com o valor de transação de 63.000,00 € 

(sessenta e três mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------  

2-Que seja emitida certidão a declarar que a câmara Municipal não pretende exercer o Direito 

de Preferência sobre o imóvel. -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:3-De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de 

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

terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação de 

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

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 os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem com o a 

realização da reabilitação do edificado, concedendo lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios 

fiscais e financeiros como estimulo à reabilitação urbana. --------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: LUÍS FILIPE FERNANDES CRUZ -------------------------------------------------  

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/10 de 08/01/2021 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística em nome de Luís Filipe Fernandes Cruz. --------------------------------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito no Passeio da Bricolândia, Bloco 43, 2º Dtº, inscrito na matriz sob o artigo 1748 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1345, Vila Nova de Santo André.  -------  

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

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na redação em vigor) o Município de 

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

terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação de 

Câmara.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU.  ---------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: LUÍS MANUEL APARÍCIOPAULO FERNANDES -----------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Imóvel localizado na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Santo 

André, correspondente à habitação designada por fração autónoma"J” localizada na Rua do 

Zimbreiro, Bairro do Pinhal, Bloco B2, R/C, n.º 10 em Vila Nova de Santo André. --------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/9 datado de 07/01/2021, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Luís Manuel Aparício Paulo Fernandes. -------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel em Área de Reabilitação Urbana, (ARU) de Santo André, 

correspondente à habitação designada por fração autónoma "J” localizada na Rua do 

Zimbreiro, Bairro do Pinhal, Bloco B2,R/C, n.º 10 em Vila Nova de Santo André, prédio 

urbano inscrito na matriz sob o artigo 2492e descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 603/19890306, da freguesia de Santo André, com o valor de transação de 75.000,00 € 

(setenta e cinco mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------  

2-Que seja emitida a 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 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de 

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

terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação de 

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

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 os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem com o a 

realização da reabilitação do edificado, concedendo lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios 

fiscais e financeiros como estimulo à reabilitação urbana.  -------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Resinagem –Campanha 2021 – Hasta Pública. --------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho, Lagoa de Santo André e Vila Nova de Santo André. 

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.005/21de 21 de janeiro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM -Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para alienação 

de resina, com abertura de propostas dos concorrentes, a decorrer na Reunião da Câmara 

Municipal, em 04 de março, pelas 10:00 horas, na Sala de Sessões do Município. ---------------  

DOIS –Aprovar as Condições da Hasta Pública, conforme documento que é dado como 

reproduzido na presente Ata, com o número dezanove, ficando arquivado na pasta anexa ao 

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

FUNDAMENTOS: UM -De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

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

DOIS –Em virtude de os bens se mostrarem dispensáveis à atividade Municipal. ----------------  
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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 2021/650.10.100/4, de 08.01.2021, 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 vinte, 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: Prof. Arménio Lança –25,00€; Santiago do Cacém –25,00€ e Santo André 150,00€, no 

valor total de 200,00€; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Professor Arménio Lança –10,00€; Santiago do Cacém -20,00€ e Santo André –60,00€ no 

valor total de 90,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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 à 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 art.º 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1, alínea a) e b) do art.º 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. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2019/2020 –Fornecimento de refeições escolares por 

outras entidades –Utilização da Sala de Convívio da Associação de Moradores de Aldeia 

dos Chãos -Protocolo: transferência de verba -------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/350.30.001/116 de 04/09/2020, da DEASS.------------------  

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

PROPOSTA: Transferir para a Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos verba no valor 

de 1.596,26€, a ser paga numa única prestação. ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro e alterações posteriores; -------------------------------------------------------------------------  
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DOIS – Protocolo estabelecido entre o Município de Santiago do Cacém e a Associação de 

Moradores de Aldeia dos Chãos para fornecimento de refeições escolares às crianças da 

educação pré-escolar e alunos do 1º ciclo da Escola Básica de Aldeia dos Chãos, aprovado em 

reunião de Câmara de 10/08/2017; ------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Documentos “Tarifas e Preços para a Energia Elétrica e outros serviços em 2020” e 

“Comunicado –Tarifas e preços para a energia elétrica em 2020”, publicados na página da 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos na internet; -------------------------------------------  

QUATRO – foi dada continuidade ao fornecimento de refeições escolares às crianças e 

alunos deste estabelecimento de educação e ensino. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Material Didático -Transferência de Verba para Pré-Escolar -Ano letivo 

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

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

REFERÊNCIA: P.2021/350.30.001/8 de 07/01/2021, da Divisão de Educação. -----------------  

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

PROPOSTA:1. Transferir para os Agrupamentos de Escolas do Município uma verba 

destinada à aquisição de material didático, a saber: Agrupamento de Escolas Prof. Arménio 

Lança (Alvalade) 1.125,00€ (mil cento e vinte e cinco euros); Agrupamento de Escolas de 

Cercal do Alentejo 450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros); Agrupamento de Escolas de 

Santiago do Cacém 2.025,00€ (dois mil e vinte e cinco euros) e Agrupamento de Escolas de 

Santo André 2.250,00€ (dois mil duzentos e cinquenta euros), sendo o valor total de 

5.850,00€ (cinco mil oitocentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------  

2. Que os respectivos Agrupamentos de Escolas enviem a esta Câmara Municipal até ao final 

do presente ano letivo, a relação de materiais adquiridos por Jardim de Infância. -----------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o previsto na alínea d), do n.º2, do Artigo 23.º do 

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

2. Dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didático para 

a Educação Pré-Escolar. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de Verbas para o Instituto das Comunidades Educativas –

Ano 2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2021/350.30.001/7 de 07/01/2012, Divisão de Educação. --------------------  

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

PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de1.250,00€ 

(mil duzentos e cinquenta euros), com o objectivo de fazer face às despesas de 

funcionamento, para o ano de 2021. ----------------------------------------------------------------------  

2. Transferir a verba de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) relativa ao apoio anual que a 

Câmara Municipal atribui ao Instituto das Comunidades Educativas, no âmbito do Projeto 

“Quinta da Educação e Ambiente”. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o previsto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do 

Regimento Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro. -----  
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2. Tem por base o Protocolo de Colaboração estabelecido entre a Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém, o ICE (Instituto das Comunidades Educativas), o ICNB (Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas e a Junta de Freguesia de Santo André. ---------------------  

3. Os apoios financeiros são prestados desde o ano de 2001. -----------------------------------------  

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 e dez minutos. ---------------------------------------------------------- ------- 

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

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

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

Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de 

Secretário. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

______________________________________________ 

 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 


