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ATA NÚMERO SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZOITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

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

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

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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.  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a Ata número seis, da 

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

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

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

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

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

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

O Senhor Presidente informou que na última semana se tinha vindo a registar uma redução 

significativa do número de casos positivos da COVID-19 no Município, sendo agora setenta e 

um, o que se traduziu também num alívio da pressão no Hospital. ----------------------------------  

Mais informou que havia a lamentar vinte e uma vítimas da doença, desde o início da 

pandemia, sendo que dez eram utentes do Lar de Alvalade. ------------------------------------------  

Referiu ainda que a situação estava longe de ser resolvida, pelo que era necessário manter as 

devidas precauções. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PLANO DE VACINAÇÃO – COVID-19 NO MUNICÍPIO --------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que a vacinação no Município terá início, provavelmente, na 

próxima semana, pelo que, nesta data, irá visitar, acompanhado da Senhora Presidente da 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) Catarina Filipe, os espaços previstos 

para o efeito, na Sede do Município e na Cidade de Vila Nova de Santo André.  -----------------  

Acrescentou que o número de vacinas ainda é reduzido, pelo que esta ação se irá centrar, 

inicialmente, na Sede do Município e em Santo André, aguardando o reforço das vacinas, a 

fim de se avançar para as outras localidades, esperando que o mesmo aconteça o mais 

rapidamente possível. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Informou também que se admite a possibilidade de apoiar os profissionais, em serviço nos 

locais de vacinação, com o fornecimento de refeições, dado que são espaços amplos que 

dispõem de uma zona de bar/restaurante onde os mesmos poderão tomar as suas refeições. ----  

Informou novamente que os espaços que estão previstos no Município, para o efeito, são: o 

Pavilhão Municipal de Feiras e Exposições, na Sede do Município, o Pavilhão Municipal 

Padre Amadeu Pinto, em Santo André, o Pavilhão Desportivo da Escola de Cercal do Alentejo 

e o Pavilhão do Clube Alvaladense, em Alvalade.------------------------------------------------------  

Informou ainda que o Senhor Frenando Dinis, da Proteção Civil Municipal e a Técnica 

Superior de Higiene e Segurança, Cláudia Carvalho estão a acompanhar o processo. ------------   

Mais informou que foi perguntado aos Presidentes das Câmaras Municipais e aos Juízes de 

Comarca se queriam ser vacinados, sendo que, tinha declinado ser vacinado nesta fase, tendo 
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em conta a sua idade e o facto de ser saudável, ficando a aguardar que chegue a sua vez, 

mantendo as devidas precauções, para evitar eventuais riscos. ---------------------------------------  

Concluiu, referindo que eram poucas as pessoas que já tinham sido vacinadas no Município, 

somente os utentes e pessoal dos Lares e alguns profissionais de Saúde e bombeiros, o que 

compreendia pouco mais de 1% da população, sendo muito baixo o nível de imunidade na 

Comunidade, pelo que é necessário manter todas as cautelas. ----------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que está prevista, para a presente data, a chegada 

das tendas adquiridas pela Autarquia, para serem colocadas nos pavilhões, onde se irá 

desenvolver o processo de vacinação. --------------------------------------------------------------------  

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

REUNIÃO COM O SENHOR MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS---------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que, na passada segunda-feira, tinha tido lugar uma 

reunião com o Senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que se 

fez acompanhar do Senhor Secretário de Estado e outros elementos do seu gabinete, a qual 

tinha sido solicitada pela CIMAL, havia algum tempo, tendo como principal objetivo a 

abordagem de questões relativas às acessibilidades, rodoviárias e ferroviárias das vias que 

atravessam o Município, nomeadamente a requalificação do IP8 e da ferrovia.  -------------------  

Acrescentou que o Senhor Ministro informou sobre a intervenção no IP8 que será 

desenvolvida entre as Relvas Verdes e Grândola norte, com ligação à A2, cuja conclusão está 

prevista para o final de dois mil e vinte e cinco, relativamente à qual teve oportunidade de se 

pronunciar, assim como o Presidente da Câmara de Grândola, tendo ambos transmitido ao 

Senhor Ministro que o mais importante para a CIMAL era que se concretizasse a ligação à A2, 

mas sendo opção a ligação a Grândola norte, era preciso resolver a situação das obras de arte 

inacabadas (viadutos, pontes e outras) que foram abandonadas aquando da interrupção das 

obras, que previa a ligação a Grândola sul, tendo em conta o prejuízo, do ponto de vista 

visual, em termos turísticos, dado que existem alguns projetos de turismo rural nas 

imediações, para além da questão das expropriações que foram feitas, sendo que alguns 

proprietários ainda não terão recebido as indemnizações.  --------------------------------------------  

Referiu também que o Senhor Ministro informou que não vai ser criado o perfil de autoestrada 

no IP8, entre Grândola e Beja, como estava previsto, sendo que serão feitas algumas 

beneficiações naquela via e serão criadas circulares a Figueira de Cavaleiros e a Beringel, para 

desviar o trânsito do interior destas localidades. --------------------------------------------------------  

Mais informou que, no dia anterior, numa reunião da CIMAL, foi decidido solicitar uma 

reunião à empresa Infraestruturas de Portugal, para saber qual o plano previsto para resolver a 

situação daquelas obras de arte. ---------------------------------------------------------------------------  

No referente à ferrovia, cujo concurso, para requalificação da linha entre Sines e Ermidas 

Sado, foi lançado no mês de julho, do ano anterior, colocou ao Senhor Ministro a questão da 

ligação alternativa que consta no Plano Nacional de Investimentos (PIR) -2030, com a qual o 

Município de Santiago do Cacém, o Município de Grândola e outros não concordam, tendo 

aquele traçado sido bastante contestado pelos mesmos e pelas suas populações, quando foi 

apresentado, havia alguns anos. Posição que mantêm, tendo em conta os aspetos negativos 

que envolve, nomeadamente o abate de muitas árvores de sobro, o atravessamento de quintas 

históricas e a divisão entre as duas cidades do Município. --------------------------------------------  

Acrescentou que o Senhor Ministro referiu ter conhecimento da posição dos municípios sobre 

esta questão e que considerava que se tratava de uma ligação que fazia muita falta, sendo que 

ia ser feita uma avaliação sobre a mesma, tendo transmitido ao Senhor Ministro que esperava 

que as Autarquias fossem envolvidas neste processo. --------------------------------------------------  

Informou também que outra questão que colocaram ao Senhor Ministro tinha a ver com o 

retomar do transporte de passageiros, considerando que foi um erro terem acabado com este 

serviço nesta zona, bem como com a ligação entre o Barreiro e a Funcheira, num comboio que 
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parava em todas as estações, o qual era fundamental para a população do interior, sendo que 

hoje só existe o comboio intercidade que pára somente em Grândola e Ermidas, tendo também 

sido suspensa a paragem, em Alcácer do Sal.  -----------------------------------------------------------  

Acrescentou que são mais de trinta mil pessoas que podem vir a utilizar o comboio, o que 

reduziria o trafego rodoviário, contribuindo assim para o processo de descarbonização. Mais 

informou que o Senhor Ministro mostrou estar sensibilizado para esta questão, sugerindo que 

fosse promovida uma reunião entre a CIMAL e a empresa Infraestruturas de Portugal sobre o 

assunto, dado que a mesmo tem a ver com questões operacionais. ----------------------------------  

Referiu ainda que só Sines é que não dispunha de uma estação de caminhos de ferro, sendo 

que está a ser criado um espaço, em sede do PDM, para uma estação de passageiros, segundo 

informou o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sines. ---------------------------------------  

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

REUNIÃO COM A EQUIPA TÉCNICA DA EMPRESA INFRAESTRUTURAS DE 

PORTUGAL – PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA LINHA DE CAMINHO DE 

FERRO ENTRE SINES E ERMIDAS SADO -------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que tinha reunido, no dia anterior, com a equipa 

técnica da empresa Infraestruturas de Portugal, sobre o ponto de situação do projeto de 

requalificação daquela linha, passado um ano da última reunião sobre este assunto, a qual 

informou que o concurso publico, para o projeto de requalificação, tinha sido lançado no mês 

de julho, do ano anterior, pelo que esperam adjudicar a obra até ao final do ano em curso e 

que a mesma seja concluída, em dois mil e vinte e três. -----------------------------------------------  

Mais informou que pôde verificar naquela reunião que tinha sido retirado um conjunto de 

intervenções que estavam previstas no projeto inicial, anteriormente apresentado, 

nomeadamente pontes, aquedutos e correções de algumas curvas acentuadas ao longo da 

linha, o que se traduz num desinvestimento significativo.  --------------------------------------------  

Acrescentou que ao associar o desinvestimento observado com um parecer do Conselho 

Superior de Obras Públicas sobre o PNI 2030, onde é referido que a ligação direta da linha 

férrea entre Sines e Grândola é prioritária e  que a mesma deve ser concretizada até dois mil e 

vinte e cinco, concluiu que a redução do valor na requalificação do traçado atual da linha 

férrea resultava da intenção de investir num novo traçado, tendo partilhado esta informação na 

reunião da CIMAL e transmitido, mais uma vez, a posição contra esta opção, pelas razões 

atrás expostas, e tendo também em conta que a questão do tempo no transporte ferroviário de 

mercadorias não será um fator relevante para a aquisição das mesmas, sendo que o custo do 

transporte é por quilómetro, pelo que, se o percurso for mais curto, a empresa que contrata o 

transporte pagará menos. Contudo, a diferença do percurso daquele traçado relativamente ao 

traçado atual, via Ermidas, é somente de menos vinte quilómetros, sendo que o transporte de 

mercadorias é feito por uma empresa privada, pelo que o investimento de cento e vinte 

milhões previsto para aquele troço irá beneficiar a mesma, quando podia ser canalizado para 

outras questões mais prioritárias.  -------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que com um valor substancialmente menor de investimento que foi previsto para 

requalificação da linha ferroviária, entre Sines e Ermidas, podia ser resolvida a necessidade 

atual e futura de escoamento das mercadorias do Porto de Sines, permitindo a circulação de 

duas locomotivas a uma velocidade até cento e vinte quilómetros por hora. -----------------------  

Acrescentou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sines referiu que a questão da 

nova linha não era imediata, dado que ia haver alterações relativas aos prazos de construção 

do novo terminal de contentores, tendo em conta a conjuntura atual. Concluiu, informando 

que as autarquias irão manifestar publicamente a sua posição contra a opção de um novo 

traçado da linha de caminho de ferro. ---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que estava de acordo, na generalidade, com o que 

foi referido pelo Senhor Presidente, considerando que a alteração do projeto de recuperação da 
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linha atual era um sinal claro de que se pretende avançar para a outra solução, acrescentando 

que estava disponível para ser convencido da bondade daquela opção, se forem apresentados 

argumentos sólidos relativamente à capacidade da linha.----------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu também concordar, na generalidade, com o que foi 

dito pelo Senhor Presidente, considerando que o que melhor serve o Município é a 

recuperação da atual ferrovia, para uma duração mais longa. -----------------------------------------  

Mais referiu que a questão fulcral é que todos os dias são tomadas medidas, com base na 

defesa do ambiente, sendo que algumas podem vir a prejudicar o País, porque o dinheiro não 

chega para tudo e deve haver rigor nos investimos pelos quais se opta. -----------------------------  

Acrescentou que, no caso em apreço, sendo possível resolver uma situação que serve a região 

e o País, respondendo às necessidades atuais e futuras, com um investimento de trinta milhões 

de euros, não deve ser despendido um montante de cento e vinte milhões de euros no troço 

referido, considerando que a requalificação do traçado atual é a solução mais realista. ----------  

Mais referiu que o transporte de passageiro é uma possibilidade pela qual se deve lutar, tendo 

em conta o eventual número de passageiros e a consequente redução do transporte rodoviário, 

o que seria benéfico para a economia e para o ambiente. ----------------------------------------------  

Questionou ainda se está previsto aproveitar o traçado atual do IP8, na ligação à A2. ------------  

O Senhor Presidente informou que o projeto deste traçado rodoviário ainda estava a ser 

desenvolvido. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORÇAS DE SEGURANÇA - APLICAÇÃO DE MULTAS DE ESTACIONAMENTO 

NO MUNICÍPIO -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos chamou a atenção para o que considera ser um excesso de 

zelo, por parte da GNR, na aplicação de multas de estacionamento a moradores de algumas 

zonas da Cidade, como aconteceu, recentemente, numa praceta, sita nas traseiras da Rua Cerro 

Maior, com estacionamento em espinha e longitudinal, não existindo lugares suficientes para 

quem reside naquela área, pelo que, algumas pessoas estacionam as viaturas de forma 

irregular, embora não prejudicando terceiros. Acrescentou que se o estacionamento fosse 

mudado, passando a ser feito todo em espinha, podia aumentar o número de lugares. ------------  

Concluiu, referindo que seria de diligenciar junto daquela Força de Segurança, para rever a 

situação da aplicação de multas neste contexto. ---------------------------------------------------------  

Questionou ainda sobre a possibilidade de as pessoas com garagens nas suas moradias 

puderem também estacionar no exterior, frente ao portão das mesmas, dado que muitas 

famílias têm mais do que uma viatura e, desta forma, não ocupavam outro lugar de 

estacionamento, sobretudo nas zonas de maior pressão urbana. --------------------------------------  

Mais questionou sobre a possibilidade de se criarem mais lugares de estacionamento no 

terreno junto à Policlínica, a nascente. -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que na zona da Cativa existem problemas de estacionamento, 

dado que quando o Bairro foi construído ainda não havia a obrigatoriedade de reserva de 

espaços para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que iria tentar sensibilizar o Comandante do Destacamento da GNR, para a 

situação do estacionamento na Cidade, acrescentando que não lhe podia pedir para não 

cumprir a lei, nem defende o estacionamento irregular, considerando que se tratava de uma 

questão de bom senso e que devia haver alguma pedagogia, no sentido de alertar os moradores 

para o cumprimento das regras, antes de avançarem com a aplicação das multas. -----------------   

Relativamente à proibição do estacionamento, em frente às garagens, referiu que se tratava de 

uma questão de cumprimento do Código da Estrada ao qual a Câmara Municipal não se pode 

sobrepor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a criação de estacionamento no terreno junto à Policlínica, informou que este assunto 

estava a ser avaliado. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PARQUE INDUSTRIAL DE SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS DE 

REQUALIFICAÇÃO – PASSEIO JUNTO À VIA SANTIAGO – SINES --------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou se vai ser construído o passeio junto àquela via 

no âmbito das obras em curso. -----------------------------------------------------------------------------  

Questionou também sobre a situação dos postes de madeira existentes no local, para suporte 

dos cabos que passam para o outro lado da via, considerando que devia ser feito um esforço 

para que estes passem por via subterrânea. --------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente mostrou a planta do projeto das obras em curso, as quais estão a ser 

executadas por administração direta da Câmara Municipal, onde está previsto a construção de 

um passeio junto àquela via, a nascente, desde a Rotunda até ao Bairro da Carapinha.  ----------  

Mais informou que a rede já está no subterrâneo e que aqueles cabos serão também enterrados 

e serão retirados os postes de madeira que suportavam a travessia aérea dos mesmos. -----------  

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

DISPONIBILIZAÇÃO DE COMPUTADORES AOS ALUNOS -------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre o ponto de situação relativo a este 

assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que se aguardava a chegada do material encomendado, para os 

computadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROJETO DE UMA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA NO MUNICÍPIO -----------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos perguntou se a Câmara Municipal tinha informação sobre 

esta Central que está prevista para Vale de Água. ------------------------------------------------------  

O Senho Presidente referiu que a empresa promotora do investimento manifestou, havia dois 

anos, a intenção de instalar um parque fotovoltaico no Município. Acrescentou que se tratava 

do maior parque deste tipo na Europa, o qual está previsto instalar num terreno junto ao 

cruzamento, na entrada de Vale de Água, com uma área de mil e duzentos hectares, grande 

parte do qual está ocupado com eucaliptos. Acrescentou que o estudo de impacto ambiental 

está em consulta pública. -----------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que todos queremos energias renováveis, mas é preciso haver algum cuidado, 

do ponto de vista paisagístico, de forma a que haja equilíbrio. ---------------------------------------  

Acrescentou que se irá acompanhar e aguardar pelo desenvolvimento do projeto, o qual terá 

que ser licenciado pela Direção Regional de Energia. --------------------------------------------------  

Informou ainda que já existem outros projetos deste tipo no Município, um na Freguesia de 

Cercal do Alentejo, já foi licenciado pela Direção Regional de Energia, e que produz cento e 

setenta megawats e ocupa uma área de pouco mais de duzentos hectares, e outro, em S. 

Domingos, com uma capacidade de produção menor, do qual é exportada energia para 

Espanha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que o potencial investimento da fábrica de hidrogénio, em Sines, irá aumentar a 

procura de energia.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que tem acompanhado discussões publicas e lido 

publicações de alguns especialistas sobre a questão das energias renováveis, onde são 

descritas algumas experiências que falharam. -----------------------------------------------------------  

Acrescentou que a Alemanha investiu nas energias renováveis, mas manteve a produção a gaz 

e carvão, considerando que a questão do equilíbrio é fundamental nesta matéria. -----------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezassete de 

fevereiro de dois mil e vinte e um eram as seguintes: --------------------------------------------------  
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OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 5.947.204,57€ (Cinco milhões novecentos e quarenta e 

sete mil duzentos e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos). ---------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 250.956,45€ (Duzentos e cinquenta mil novecentos e 

cinquenta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Segunda Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte e Um/Dois 

Mil e Vinte e Cinco.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte e Um.  ----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte e 

Um/Dois Mil e Vinte e Cinco, documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com 

o número vinte e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 

pelos membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro, na redação 

atual, e a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – Contabilidade e relato Orçamental 

constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro que aprova o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas SNC-AP. ---------------------------  

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

ASSUNTO: Segunda Alteração às GOP´S (PPI e AMR) Dois Mil e Vinte e Um/Dois Mil 

e Vinte e Cinco. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte e Um.  ----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração às GOP´S (PPI e AMR) Dois Mil e Vinte e 

Um/Dois Mil e Vinte e Cinco, documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com 

o número trinta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos 

membros do Executivo Municipal.------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – 

Contabilidade e relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de 

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas SNC-AP.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Empreitada de Qualificação e Valorização da Área de Acolhimento 

Empresarial de Santo André – alteração de compromissos plurianuais.  ----------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo com a referência número 2021/300.10.001/9, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para a execução da 

“Empreitada de Qualificação e Valorização da Área de Acolhimento Empresarial de 

Santo André”, no montante estimado de 2 650 000,00 € (IVA Incluído), com a seguinte 

previsão de repartição de encargos:  ----------------------------------------------------------------------  

- Ano de 2021: 300 000,00 €;  -----------------------------------------------------------------------------  

- Ano de 2022: 2 350 000,00 €.  ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: a) - De acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do 

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

b) - Para efeitos de cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro, na redação vigente.  ---------------------------------------------------------  

c) – Tendo em consideração a necessidade de reprogramação dos trabalhos que constituem a 

empreitada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Empreitada de reconstrução do edifício do Cinema de Alvalade – alteração 

de compromissos plurianuais.  --------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo com a referência número 2021/300.10.001/7, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para a execução da 

“Empreitada de reconstrução do edifício do Cinema de Alvalade”, no montante estimado 

de 1 000 000,00 € (IVA Incluído), com a seguinte previsão de repartição de encargos:  ---------  

- Ano de 2021: 100 000,00 €;  -----------------------------------------------------------------------------  

- Ano de 2022: 900 000,00 €.  -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: a) - De acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do 

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

b) - Para efeitos de cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro, na redação vigente.  ---------------------------------------------------------  

c) – Tendo em consideração a necessidade de reprogramação dos trabalhos que constituem a 

empreitada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Empreitada de reconstrução do edifício do Cineteatro de Ermidas Sado – 

alteração de compromissos plurianuais.  --------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado.  -----------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo com a referência número 2021/300.10.001/8, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para a execução da 

“Empreitada de reconstrução do edifício do Cineteatro de Ermidas Sado”, no montante 

estimado de 1 400 000,00 € (IVA Incluído), com a seguinte previsão de repartição de 

encargos:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ano de 2021: 100 000,00 €;  -----------------------------------------------------------------------------  

- Ano de 2022: 1 300 000,00 €.  ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: a) - De acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do 

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

b) - Para efeitos de cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro, na redação vigente.  ---------------------------------------------------------  

c) – Tendo em consideração a necessidade de reprogramação dos trabalhos que constituem a 

empreitada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação do Mapa Fluxos de Caixa.  ------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número cento e cinquenta ponto vinte ponto quatrocentos e quatro 

barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte e Um.  ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar o mapa fluxos de caixa de acordo com os documentos, 

Demonstração de Desempenho Orçamental e Demonstração dos Fluxos de caixa, do período 

findo em 31 de dezembro de 2020, tornando desde já possível, através da revisão orçamental a 

aprovar, a integração do saldo da execução orçamental, documento que é dado como 

reproduzido na presente Ata, com o número trinta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao 

livro de atas, depois de rubricado pelos membros do Executivo Municipal. -----------------------  

DOIS: Submeter à apreciação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Por forma a não retardar a possibilidade de integração do saldo da 

gerência da execução orçamental tendo em conta o exposto no nº 2 do artigo 132º e de acordo 

com o definido no artigo 130º da Lei nº 75-B/2020 de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do 

Estado para 2021). -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Vinte e 

Um /Dois Mil e Vinte e Cinco.  --------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

dois da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte e um.  ---------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha.  -----------------  
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PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois 

Mil e Vinte e Um/Dois Mil e Vinte e Cinco, para incorporação do saldo da Gerência da 

Execução Orçamental de Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na 

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

depois de rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------  

Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Vinte e 

Um/Dois Mil e Vinte e Cinco à Assembleia Municipal.  ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 

Fevereiro, na redação atual, e a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – Contabilidade e 

relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro que 

aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas SNC-AP.  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei nº. 75/2013 de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Primeira Revisão às GOP´S (PPI e AMR) Dois Mil e Vinte e Um/Dois Mil e 

Vinte e Cinco.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

dois da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte e um.  ---------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão às GOP´S (PPI e AMR) Dois Mil e Vinte e 

Um/Dois Mil e Vinte e Cinco, documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com 

o número trinta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 

pelos membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------  

Dois – Submeter a Primeira Revisão às GOP´S (PPI e AMR) Dois Mil e Vinte e Um/Dois Mil 

e Vinte e Cinco à Assembleia Municipal.  ---------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 

Fevereiro, na redação atual, e a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – Contabilidade e 

relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro que 

aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas SNC-AP.  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei nº. 75/2013 de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
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ASSUNTO: Aditamento à Terceira Renovação das Medidas Extraordinárias e de 

Caráter Urgente para Apoio Social e Económico no Combate à Pandemia pela Doença 

COVID-19  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém  ------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/700.20.102/1, do Gabinete de Apoio à Presidência  --------  

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

PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo por mim praticado, em 15 de fevereiro de 2021, 

de aditamento à terceira renovação das medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio 

social e económico no combate à pandemia pela doença COVID-19:  ------------------------------  

“DESPACHO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Aditamento à terceira renovação das medidas extraordinárias e de caráter urgente para 

apoio social e económico no combate à pandemia pela doença COVID-19  -------------------  

A situação epidemiológica que se verifica em Portugal, em resultado da pandemia da doença 

COVID-19, tem justificado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém a adoção de um 

conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio social e económico.  ------  

As medidas adotadas tiveram como objetivo não só prevenir, conter e mitigar a transmissão da 

infeção, como também minimizar os efeitos colaterais da pandemia, protegendo as empresas, 

sobretudo os pequenos empresários em nome individual, de forma a defender o emprego, os 

postos de trabalho, e criar condições para que seja assegurado, na medida do possível, o 

rendimento das famílias.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Renovadas pela terceira vez no passado dia 12 de janeiro, as medidas tomadas têm, 

manifestamente, tido impactos positivos no controlo da pandemia no nosso concelho.  ---------  

Sucede que, na sequência do agravamento da pandemia, foram posteriormente adotadas, pelo 

Governo, outras medidas consideradas adequadas e necessárias para salvar um bem maior que 

é a saúde pública e, por sua vez, a vida de todos os portugueses, nomeadamente o 

encerramento ou suspensão de determinados tipos de instalações, estabelecimentos e 

atividades.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por essa razão, face ao contexto atual da situação epidemiológica em Portugal e na nossa 

região, impõe-se à Câmara Municipal de Santiago do Cacém aditar as medidas adotadas com 

efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2021 para que, no âmbito da Declaração do Estado de 

Emergência, a doença tenha o menor impacto possível no rendimento das famílias. -------------  

Face ao exposto, e atendendo que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças 

nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

publicado no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, determino 

o aditamento às medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio ao nível social e 

económico no combate à pandemia pela doença COVID-19, a saber:  ------------------------------  

e pequenas empresas instaladas nos 

parques empresariais municipais, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021;  

concessionados para fins comerciais integrados nos setores cuja atividade foi encerrada ou 

suspensa, ainda que se encontrem a funcionar exclusivamente em regime de take-away, 

durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2021;  ---------------------------------------------  

Determino, ainda, que o meu Despacho seja objeto de ratificação na próxima reunião de 

Câmara Municipal, conforme dispõe o n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico já referido, 

sendo igualmente as isenções concedidas comunicadas ao órgão deliberativo, conforme dispõe 

o artigo 3.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, que publicou o Regime excecional para 

promover a capacidade de resposta das Autarquias Locais no âmbito da pandemia da doença 

por COVID-19.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Os atos administrativos são passiveis de ratificação pelo órgão detentor 

da competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente 

conforme n.º 3 do Artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado no anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 164.º do Código de Procedimento 

Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Luis dos Santos observou que seria também de voltar 

a adotar a medida de apoio relativa à faturação do 3º e 4º escalões da água, pelo valor do 2º 

escalão, no caso de o período de confinamento abranger um mês completo. -----------------------  

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

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

ASSUNTO: Liberação de Caução -Rede de drenagem de águas pluviais e estação 

elevatória de águas residuais no loteamento da Agiltrata -----------------------------------------  

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

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

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

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a liberação de 30% do valor 17.863,63€ da caução, relativo ao 

1º ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 5.359,09€ (cinco mil, trezentos, 

cinquenta e nove euros e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FATO:UM –A empreitada em referência foi adjudicada à empresa 

Submerci –Construção e Urbanizações, Lda., por deliberação de Câmara de 14/02/2019, 

consignada no dia 29-04-2019e teve a receção provisória a 22.11.19.-------------------------------  

O contrato de empreitada é escrito n.º 19/2019, pelo valor de 178.636,32 €, acrescido de IVA 

(10.718,18 €), no total de189.354,50 €, e enquadra-se em PPI nos seguintes objetivos e 

projetos: Objetivo 2.4.3.2.1 –Projeto 2017/29, objetivo 2.4.3.2.4 –Projeto 2016/31, objetivo 

2.4.3.2.6 –Projeto 2017/34, objetivo 2.4.3.2.6 –Projeto 2017/36. ------------------------------------  

Correspondendo ao 1º Ano do Período de Garantia, realizou-se a vistoria à obra em referência 

para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha anomalias 

imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a liberação da 

parcela (30%) correspondente à caução do aludido contrato. -----------------------------------------  

DE DIREITO: UM –Art.º 3º e 4º do Decreto-Lei 190/2012 de 22 de agosto, Art.º 295º e 397º 

do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 18/2008, de 29 de janeiro. --------  

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

FORMA: Por maioria, com seis 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, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, 

eleitos do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Decisão final de procedimento de classificação da " Corticeira de São 

Francisco” como Monumento de Interesse Municipal. --------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº:2020/450.20.503/1 de 14/02/2020. -----------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a classificação da "Corticeira de São Francisco” como Monumento de 

Interesse Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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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 “Corticeira de São Francisco “, foi construído no século XX 

(ano de 1959). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, na sua proposta nº 6266, de 27 de 

fevereiro de 2020, deliberou favoravelmente a abertura de procedimento visando a 

classificação da “Corticeira de São Francisco” como monumento de interesse municipal. ------  

4. Que o procedimento de classificação foi aberto através do Aviso nº94/2020, publicado no 

Diário da República n.º 77/2020, Série II de 2020-04-20. ---------------------------------------------  

5. Que o período de audiência prévia aos interessados decorreu no prazo legalmente previsto, 

não se tendo verificado, neste âmbito, qualquer sugestão ou reclamação. --------------------------  

6. Considerando a Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do 

regime de protecção e valorização do património cultural, designadamente o disposto no nº 6 

do seu art.º 15º e do art.º 94º. ------------------------------------------------------------------------------  

7. Considerando estarem cumpridas as exigências legais determinadas pelo nº 1 do art.º 57º 

do Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de outubro, que estabelece o procedimento de classificação 

de bens imóveis de interesse cultural. --------------------------------------------------------------------  

8. Ao abrigo do disposto na alínea t) do nº1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURAIS E 

DESPORTIVOS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DO CONCELHO DE 

SANTIAGO DO CACÉM  -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo 2021/250.30.300/11 do Gabinete de Apoio à Presidência  -----------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de 102.000,56 € (cento e dois mil euros e cinquenta e 

seis cêntimos) para a Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos 

Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém.  --------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: UM A Associação Serviços Sociais, Culturais e 

Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém conta 

atualmente com cerca de 623 associados a quem são atribuídos auxílios monetários de caráter 

social, revelando-se estas comparticipações de grande importância e abrangência já que se 

tratam de apoios que se estendem aos respetivos núcleos familiares.  -------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM Tendo em conta o Protocolo estabelecido entre a 

Câmara Municipal e a Associação dos Serviços Sociais a 07 de setembro de 2004.  -------------  

DOIS: Nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 13/2011 de 25 de janeiro e alínea b) do 

número um do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

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

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

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

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

ENTIDADE: ANA PAULA PARREIRA CHAINHO  ---------------------------------------------  
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ASSUNTO: Pedido de Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitados nas faturas n.º 001/125.728/2020, no valor de 150,79€ e nº 

001/151.177/2020, no valor de 658,67€, referente ao consumidor n.º 995668. -----------------  

LOCALIZAÇÃO: Outeiro das Machadas, Galiza, Santo André ------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/212, de quinze 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 17,71€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 

redução de 50,74€, na tarifa variável de Água (valor sem IVA), na fatura 001/125.728/2020; 

2. Autorizar a redução de 80,84€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a redução de 

308,82€ na tarifa variável de Água (valor sem IVA) na fatura 001/151.177/2020. ----------------  

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: ARTUR ANTÓNIO GAMITO DE BRITO -----------------------------------------  

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

urbanos, debitados nas faturas n.º 001/146.419/2020, no valor de 398,29€ e nº 

001/10.964/2021, no valor de 217,73€, referente ao consumidor n.º 3320.  ---------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Zona J, Lote 304, Alvalade. -------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2021/350.30.001/22, de vinte e seis de janeiro 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 33,76€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 

redução de 114,21€ na tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 108,33€, na tarifa 

variável de Água (valor sem IVA), na fatura 001/146.419/2020;  ------------------------------------  

2. Autorizar a redução de 17,54€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a redução de 

59,11€ na tarifa variável de Águas Residuais, redução de 56,39€ na tarifa variável de Água 

(valor sem IVA) na fatura 001/10.964/2021.  -----------------------------------------------------------  

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 FRANCISCO  ---------------------------------------------------------------------  

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

urbanos, debitados nas faturas n.º 001/151.832/2020, no valor de 1.403,75€ e nº 

001/12.421/2021, no valor de 98,90€., referente ao consumidor n.º 482165.  ------------------  

LOCALIZAÇÃO: Largo Eng.º Costa Serrão, 9 São Francisco da Serra ---------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/20, de vinte e cinco de janeiro 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 110,96€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 

redução de 395,38€ na tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 432,16€, na tarifa 

variável de Água (valor sem IVA), na fatura 001/151.832/2020;  ------------------------------------  

2. Autorizar a redução de 3,52€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a redução de 12,11€ 

na tarifa variável de Águas Residuais e redução de 11,79€, na tarifa variável de Água (valor 

sem IVA) na fatura 001/12.421/2021.  -------------------------------------------------------------------  

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: Cedência de Alojamento a Estagiários de Medicina da Universidade do 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/900.20.604/82, de 08/02/2021, Serviço de 

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

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

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

designada pelas letras “AK”, correspondente ao 1º andar, nº 15, do prédio sito no Bairro do 

Pinhal, Bloco B6, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz predial da freguesia de 

Santo André com o artigo 2496º, aos estagiários, António Sousa Magalhães e Dino Emanuel 

Santos Matias. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato, conforme documento que é dado como 

reproduzido na presente Ata, com o número trinta e quatro, 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 g) do nº 1 do artigo 33º, do Regime 

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

Dois –De acordo com o solicitado pelos estagiários. ---------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA JUDITE GONÇALVES -----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de compropriedade. ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Casa Telhada -Açudada, União de Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra. --------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo03/2021/35 e informação técnica n.º 2701/2021, de 01/02/2021, da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  --------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o prédio 

denominado “Casa Telhada -Açudada” sito em União de Freguesias de Santiago do Cacém, 
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Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 212Secção “2 A” 

e artigo urbano n.º 104,descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 423/20100218, 

com área total de 15.173 m2 da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. 

Bartolomeu da Serra, a favor de Cesário José Gonçalves e Humberto Luís Gonçalves. ----------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 1979, de 22/01/2021, é solicitado emissão 

de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Casa Telhada -

Açudada” sito em União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da 

Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 212Secção “2 A” e artigo urbano n.º 104,descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 423/20100218, com área total de 15.173 m2 da 

União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra, a favor de 

Cesário José Gonçalves e Humberto Luís Gonçalves. -------------------------------------------------  

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 fracionamento 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: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Habitação, sita na Rua da Fonte Santa, n.º 215 (Bairro da Atalaia), em 

Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André.  --------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 3812 de 10/02/2021 - Processo 

2021/300.10.009/13 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  ---------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Habitação situada na Rua da Fonte Seca, n.º 215 (Bairro da 

Atalaia) em Vila Nova de Santo André, prédio urbano descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1478, da freguesia de Santo André, com o valor de transação de 50.000,00€ 

(cinquenta mil euros).  --------------------------------------------------------------------------------------  

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 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 Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser 

submetido a deliberação de Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Material Didático -Transferência de verba para o 1.º ciclo do ensino básico -

ano letivo 2020 2021 ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P.2021/350.30.001/9 de 07/01/2021,Divisãode Educação, Ação Social e 

Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 em Alvalade 2.130,00€ (dois mil cento e trinta euros); Agrupamento de Escolas do 

Cercal do Alentejo 1.320,00€ (mil trezentos e vinte euros); Agrupamento de Escolas de 

Santiago do Cacém 3.780,00€ (três mil setecentos e oitenta euros)e Agrupamento de Escolas 

de Santo André 3.480,00€(três mil quatrocentos e oitenta euros), sendo o valor total a 

transferir de 10.710,00€(dez mil setecentos e dez euros). ---------------------------------------------  

2.Que os respetivos Agrupamentos de Escolas enviem a esta Câmara Municipal até ao fim 

deste ano civil, a relação de materiais adquiridos por estabelecimento do 1.º ciclo do ensino 

básico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 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. Dar 

continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didático para as 

escolas do 1.º ciclo do ensino básico. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Listagem das ofertas efetuadas às Biblioteca Municipais nos meses de 

setembro/outubro/novembro e dezembro de 2020. --------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.004/26, Divisão de Cultura e Desporto/Serviço 

Municipal de Bibliotecas e Arquivo.  ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: aceitar e agradecer as publicações oferecidas às Bibliotecas Municipais nos 

meses de setembro/outubro/novembro e dezembro de 2020, conforme documento que é dado 

como reproduzido na presente Ata, com o número trinta e cinco, ficando arquivado na pasta 

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

Reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº 33, do regime jurídico das 

autarquias locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro e compete à Câmara 

Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário.  -------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
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ASSUNTO: Doação de 108 publicações periódica (11 exemplares da revista Magazine 

Bertrand: leitura para todos e de 97 exemplares da revista Ilustração Portugueza), por 

Vítor Paulo Miguel Barata -------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/300.10.004/9 de 29/01/2021 da Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. ------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer a doação de 108 publicações periódica (11 exemplares da 

revista Magazine Bertrand: leitura para todos e de 97 exemplares da revista Ilustração 

Portugueza), por Vítor Paulo Miguel Barata. ------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo n.º 33, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e compete à Câmara 

Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário.--------------------------  

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 quarenta 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 

 

 

________________________________________________ 


