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ATA NÚMERO OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

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

Aos vinte e cinco 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 sete, da 

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

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

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

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

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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL --------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que ia convocar uma reunião extraordinária da 

Câmara Municipal, a realizar no dia um de março, tendo em conta a urgência das deliberações 

a tomar relativas à aprovação dos projetos e respetivos concursos públicos dos cinemas de 

Ermidas Sado e de Alvalade, para apresentação de candidaturas aos fundos comunitários. ------  

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

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

O Senhor Presidente informou que os números de casos têm vindo a diminuir 

progressivamente no Município acompanhando a tendência a nível nacional, o que é reflexo 

do confinamento em curso. Acrescentou que este facto permitiu também o alívio da pressão 

no Hospital, nas enfermarias e nos cuidados intensivos, pelo que, nesta fase não será 

necessário o espaço que foi preparado, junto ao HLA, ficando a aguardar a evolução da 

pandemia, para a eventualidade de se vir a registar nova vaga. ---------------------------------------  

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

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

O Senhor Presidente informou que estava previsto desenvolver as ações de vacinação nos 

quatro centros preparados para o efeito, na Sede do Município, em Santo André, em Cercal do 

Alentejo e Alvalade, mas não em simultâneo, dado que existe somente uma equipa de 

vacinação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que há três mil novecentas e cinquenta e cinco pessoas com mais de oitenta 

anos e/ou com idade inferior, mas com doenças associadas, no Município, as quais devem ser 

vacinadas nesta primeira fase, à medida que chegam as doses necessárias.  ------------------------  

Informou também que a primeira fase do plano de vacinação teve início na terça-feira da 

semana em curso, na Sede do Município, decorrendo durante dois dias, sendo que a equipa de 

vacinação se deslocou na quinta e na sexta-feira a Alvalade, voltando para a sede do 

Município no sábado, para prosseguir a vacinação no Pavilhão de Exposições. -------------------  

Informou ainda que se tinha concluído que, para já, não era necessário utilizar o espaço para 

vacinação, em Cercal do Alentejo, tendo em conta o número de vacinas que foi 

disponibilizado. Acrescentou que à medida que for aumentando o fornecimento de vacinas 
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será decidida a utilização dos espaços que a Câmara Municipal preparou para o efeito, nas 

outras localidades do Município. --------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que a Câmara Municipal tem estado a apoiar o processo de vacinação através 

nomeadamente, de apoio logístico nos espaços, tendo também adquirido tendas para 

colocação nos mesmos, com pessoal, para encaminhar os idosos, e com o fornecimento de 

refeições, confecionadas nos refeitórios escolares, a quem está a trabalhar nos locais de 

vacinação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que, segundo as informações que lhe têm chegado, por parte dos 

munícipes que foram vacinados e por parte das equipas em serviço, o processo tem estado a 

correr bem, pelo que o importante agora é que haja um reforço do número de vacinas. 

Acrescentou que o processo relativamente à primeira dose da vacinação às pessoas prioritárias 

também não está concluído nos municípios de Grândola e de Alcácer do Sal e ainda não foi 

iniciado nos municípios de Sines e de Odemira. --------------------------------------------------------  

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

MEDIDA EXTRAORDINÁRIA – COVID – 19 – ESCALÕES CONSUMO ÁGUA -------   

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre a medida de redução nos valores do 3º e 

4º escalões da água a serem cobrados pelo valor do 2º escalão, tal como tinha proposto, tendo 

em conta que já era certo que o confinamento ia abranger um mês inteiro de consumo. ---------  

O Senhor Presidente informou que a decisão política relativamente a esta proposta já estava 

tomada, sendo que a sua aplicação está a ser analisada, em termos técnicos.-----------------------  

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

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 continuava a aguardava a chegada do material 

encomendado, para os computadores, sendo que a empresa tinha acabado de comunicar aos 

Serviços de Informática que havia uma rotura de stock deste material. -----------------------------  

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

PLANO NACIONAL DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA ---------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre os contributos solicitados pelo Governo 

à Autarquia para o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). --------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que o PRR estava em discussão pública, acrescentando que as 

questões relativas às acessibilidades rodoviárias e ferroviárias que foram colocadas na reunião 

da CIMAL com o Senhor Ministro da Habitação e das Infraestruturas, assim como as que 

respeitam a habitação, são as mais relevantes para o Município. -------------------------------------  

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

FORÇAS DE SEGURANÇA - APLICAÇÃO DE MULTAS DE ESTACIONAMENTO 

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

O Senhor Vereador Óscar Ramos perguntou se o Senhor Presidente já tinha contactado o 

Comandante do Destacamento da GNR sobre este assunto.-------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que o Senhor Comandante estava ausente, temporariamente, 

pelo que colocou o assunto ao responsável que o está a substituir, o Senhor Alferes André 

Filipe, o qual referiu não ter tido conhecimento da situação, mas iria apurar o que sucedeu, 

tendo adiantado que a atuação podia ter tido como base uma denúncia. Acrescentou que pediu 

àquele responsável para o informar se era preciso a Câmara Municipal colocar mais alguma 

sinalização no local, a fim de se evitar situações idênticas no futuro.  -------------------------------  

Mais informou que foi ao local, tendo verificado que o estacionamento era feito de forma 

longitudinal, nos lugares marcados na calçada, pelo que era difícil a sua alteração, para 

estacionamento em espinha. --------------------------------------------------------------------------------  
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Concluiu, referindo que não podia dizer à GNR como deve ser a sua atuação, mas somente 

sensibilizar os responsáveis sobre as situações que são colocadas. ----------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que tinha informado os interessados que colocara o 

assunto na reunião de Câmara e que o mesmo ia ser visto com o Senhor Comandante do 

Destacamento, acrescentando que também lhes daria conhecimento das diligências efetuadas 

pelo Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que, eventualmente, podiam ser colocadas placas naquele local, com a indicação 

que o estacionamento podia ser feito em espinha. ------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que uma das moradoras no prédio sito perto 

daquela Praça já foi informada das diligências efetuadas pelo Senhor Presidente junto da 

GNR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que ia também tomar medidas, no sentido de ser removido um monte de areia 

que está a ocupar lugares de estacionamento, em frente ao prédio. ----------------------------------  

Mais informou que tinha passado no local e verificara que o estacionamento estava todo 

ocupado e até havia viaturas estacionadas no terreno adjacente. -------------------------------------  

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 5. 895.143,56€ (Cinco milhões oitocentos e noventa e 

cinco mil cento e quarenta e três euros e cinquenta e seis cêntimos). --------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 250.959,10€ (Duzentos e cinquenta mil novecentos e 

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS  

ASSUNTO: Propostas do Partido Comunista Português -Medidas urgentes de apoio no 

âmbito do Estado de Emergência -----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/32 do Gabinete de Apoio à Presidência. -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO que o Grupo Parlamentar do PCP requereu a Apreciação 

Parlamentar dos Decreto-Lei nº 8-B/2021, de 22 de janeiro, que estabelece um conjunto de 

medidas de apoio no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais 

(Apreciação Parlamentar n.º 41/XIV-2.ª); e do Decreto-Lei nº 6-E/2021, de 15 de janeiro, que 

estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência (Apreciação Parlamentar 

n.º 40/XIV-2.ª). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Grupo Parlamentar do PCP apresentou propostas de alteração à Apreciação Parlamentar do 

Decreto-Lei nº 10-A/2021, de 2 de fevereiro, que estabelece mecanismos excecionais de 

gestão de profissionais de saúde para realização de atividade assistencial, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19.  -------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia da República discutiu no Plenário do dia 18 de fevereiro, por proposta de 

agendamento do Partido Comunista Português, as medidas relativas ao apoio aos 

trabalhadores e suas famílias, às atividades letivas e à saúde sobre as quais versam estas 

iniciativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a resposta de urgência que é preciso dar a essas dificuldades, o Partido 

Comunista Português propôs: ------------------------------------------------------------------------------  

1. que os apoios às famílias que têm filhos a cargo sejam pagos a 100%, e não a 66%, e que 

sejam alargados a filhos até aos 16 anos; ----------------------------------------------------------------  
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2. que quem está em teletrabalho possa optar pelo regime de assistência à família quando tem 

filhos a cargo; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. que o subsídio por isolamento profilático seja pago a 100% e alargado aos trabalhadores 

independentes; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. que os trabalhadores dos serviços essenciais possam ter acesso às escolas de acolhimento –

independentemente de terem ou não o cônjuge em teletrabalho – ou que, em alternativa, o 

cônjuge possa receber o apoio a 100%; ------------------------------------------------------------------  

5. que, no caso do acesso dos trabalhadores dos serviços essenciais ao acolhimento dos filhos 

nas escolas, sejam mantidas as demais condições, designadamente quanto ao transporte das 

crianças; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. que os trabalhadores que foram esquecidos pelo Orçamento Suplementar de 2020 e viram 

terminar o subsídio de desemprego ou outras prestações sociais sem serem renovadas possam 

ter a sua situação resolvida com a aplicação das medidas decididas no Orçamento para 2021;-- 

7. a impossibilidade de anulação de matrícula em equipamentos de apoio à infância, educação 

ou ensino por falta ou atraso no pagamento de mensalidades em situação de quebra de 

rendimento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. a definição de critérios para a fixação de planos de pagamento de mensalidades em dívida; - 

9. o alargamento do acolhimento e do trabalho escolar a crianças e jovens apoiados com 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, designadamente medidas universais, 

seletivas ou adicionais, ou para os quais os estabelecimentos escolares considerem ineficaz a 

aplicação do regime não presencial ou misto; -----------------------------------------------------------  

10. o alargamento dos apoios alimentares a todos os alunos beneficiários do escalão C da ação 

social escolar e aos alunos que, não sendo beneficiários dos apoios alimentares no âmbito 

ação social escolar, necessitem desse apoio; -------------------------------------------------------------  

11. a responsabilidade do Ministério da Educação, em articulação com as escolas, para 

assegurar o acesso e distribuição gratuita a todos os alunos e trabalhadores do equipamento 

tecnológico e informático necessário, incluindo o acesso gratuito à internet; ----------------------  

12. a prorrogação por 6 meses dos contratos de bolsas regulamentadas pelo Estatuto do 

Bolseiro de Investigação; -----------------------------------------------------------------------------------  

13. na área da saúde, a utilização dos mecanismos excecionais criados para a resposta à 

epidemia também para a recuperação da atividade assistencial que foi suspensa; -----------------  

14. o alargamento da possibilidade de aplicação do regime do horário acrescido aos técnicos 

superiores de diagnóstico e terapêutica, aos técnicos superiores de saúde e aos assistentes 

técnicos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. a integração na remuneração base do acréscimo remuneratório correspondente ao horário 

acrescido; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. a clarificação de que o acréscimo de 50% por trabalho suplementar dos trabalhadores da 

saúde abrange médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores das 

áreas de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e assistentes operacionais; ----------------  

17. o alargamento do regime de contratação de médicos aposentados para recuperação da 

atividade assistencial que foi suspensa. ------------------------------------------------------------------   

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

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

ASSUNTO: Pergunta ao Governo -Avarias em computadores cedidos aos alunos no 

âmbito do Programa Escola Digital --------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/34 do Gabinete de Apoio à Presidência. -------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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TOMAR CONHECIMENTO, da questão dirigida pelos Senhores Deputados Mariana Silva 

e José Luís Ferreira, ao Ministério da Educação, sobre as avarias em computadores cedidos 

aos alunos no âmbito do Programa Escola Digital. -----------------------------------------------------  

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que se houvesse um maior 

apoio às empresas nacionais, de forma a garantir a sua viabilidade, como não sucedeu 

relativamente à empresa que produzia computadores, não estaríamos agora tão dependentes, 

considerando que existe falta de coragem para a tomada de medidas neste âmbito. ---------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que concordava que era importante o apoio à 

produção nacional, mas recordou que a aquisição de equipamentos sem concurso público, 

como aconteceu no caso dos computadores “Magalhães”, não era aceitável. ----------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos observou que a pergunta feita ao Governo sobre esta 

matéria fazia todo o sentido, acrescentando que alguns pais não aceitaram os computadores, 

por terem reservas quanto ao seu funcionamento, tendo em conta a fraca qualidade dos 

mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Pergunta ao Governo - Dificuldades de acesso à internet numa parte 

significativa do país ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/33 do Gabinete de Apoio à Presidência. -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO, da questão dirigida pelos Senhores Deputados Mariana Silva 

e José Luís Ferreira, ao Ministério das Infraestruturas e Habitação, sobre as dificuldades de 

acesso à internet numa parte significativa do país. -----------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Cedência de Terreno para construção de Polo de Saúde. -------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Abela. ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.200/5, de 18 de fevereiro de dois mil e vinte e um, 

do Serviço de Aprovisionamento e Património, da Divisão de Administração Geral e 

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

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a cedência à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano 

(ULSLA), de um lote de terreno sito na Rua da Ribeira, em Abela, com a área de 234,60m², 

atualmente ainda omisso na matriz predial e na Conservatória do Registo Predial de Santiago 

do Cacém,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Efetuar a cedência a título gratuito, em regime de Direito de Superfície, por um 

período de 70 (setenta) anos, com vista à construção de um edifício destinado a Polo de Saúde 

da povoação de Abela;  -------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Aprovar a celebração de Contrato-Promessa de Constituição de Direito de Superfície, 

documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número trinta e seis, ficando 

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

Senhor Secretário da reunião, sendo a escritura definitiva outorgada logo que se encontre 

concluído o processo de regularização do registo do lote em questão. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com as alíneas g), o) e u) do nº 1 do artigo 33º do Regime 

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

2 - De acordo com o solicitado pela Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano (ULSLA). ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Conta Final e Revisão de Preços Provisória -Requalificação da Praça D. 

Manuel I e zonas envolventes em Alvalade -----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.001/12, de 30/05/2019, 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 da Praça D. Manuel I e zonas envolventes em Alvalade, de acordo com o 

seguinte resumo: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato ........................................................................................: 793.387,51€ (IVA incluído)  

Faturado .......................................................................................: 792.258,42 € (IVA incluído)  

Auto Trabalhos a Menos ….………………………………..…......: 1.129,09 €, (IVA incluído)  

Revisão de Preços Provisória …………………………………....: 12.718,41 € (IVA incluído).  

Documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata, com o número trinta e sete, 

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

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

DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 11.998,50€ 

acrescido de IVA (719,91€), o que totaliza o valor de 12.718,41€, (doze mil, setecentos, 

dezoito euros e quarenta e um cêntimo), de acordo com as respetivas rúbricas do P.P.I.: --------  

 

 Revisão Preços Provisória 

                                                                               S/ IVA        C/ IVA 

Requalificação do eixo Rua 31 de Maio 

à Rua Duque da Terceira 

Objectivo: 3.3.1.1.2. 

Projecto: 2016/095 

2.640,03 € 2.798,43 € 

Requalificação da Praça D. Manuel I 

Objectivo: 3.3.1.1.2. 

Projecto: 2016/092 

4.567,62 € 4.841.68 € 

Valorização do Adro da Igreja de 

Alvalade 

Objectivo: 3.3.1.1.2. 

Projecto: 2016/088 

4.790,85 € 5.078,30 € 

TOTAL 11.998,50 € 12.718,41 € 

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

Vibeiras -Sociedade Comercial Plantas, S.A., por deliberação de Câmara de 26.09.2019. -------  

Foi elaborada conta final e o cálculo de revisão de preços provisório, relativo aos autos 1 a 11 

da empreitada, cujo valor é de 11.998,50€ acrescidos de IVA no valor de 719,91€), o que 

perfaz o total de 12.718,41€.  ------------------------------------------------------------------------------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-02-25                                                                                                          7 de 10 

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que era de lamentar que, de 

forma involuntária, empresas locais tenham comparticipado na obra, dado que não receberam 

as verbas que lhe eram devidas por parte do subempreiteiro. -----------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que interveio junto da empresa a quem foi adjudicada a obra no 

sentido da resolução deste problema. ---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres observou que era importante ficar claro que da parte da 

Câmara Municipal não havia dívidas ao empreiteiro. --------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: AUGUSTO CATARINO RODRIGUES DE ARAGÃO -------------------------  

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

águas residuais debitados na fatura n.º 001/610/2021 no valor de 457,98€, referente ao 

consumidor n. º481831. -----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: lote 2, Santa Cruz. ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/350.30.001/1, documento interno nº 3571 de 09/02/2021, 

Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. -----------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 36,15€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos,124,43€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e 132,85€ na tarifa variável da Água (sem IVA).  --------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: MARIA DAS DORES BEJA CARVALHO SILVA ------------------------------  

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

urbanos, debitados na fatura n.º 001/28736/2020, no valor de 836,34€, consumidor n.º 

8104.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Engº Costa Serrão, nº 33, Santiago do Cacém. ----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/106, de quatro de agosto 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 71,06€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 

redução de 243,64€ na tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 247,91€, 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 --------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Consolidação de mobilidade intercategorias -----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2020/250.20.600/07 ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a consolidação da mobilidade da trabalhadora Maria do Céu Pereira 

de Assunção, da carreira e categoria de Assistente Operacional, para a categoria de 

Encarregado Operacional. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: 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: Fração "B” sita no Lote 10 do Bairro dos Serrotes (Zona 15), em Vila 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 4581 de 18/02/2021 - Processo 

2021/300.10.009/14 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 designada por fração autónoma "B” sita no Lote 10, 

Bairro dos Serrotes (Zona 15) em Vila Nova de Santo André, prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo 2219 da freguesia de Santo André com o valor de transação de 89.000,00 € 

(oitenta e nove 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 

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

ENTIDADE: ACÁCIO CABRITA GODINHO -----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Destaque Urbano.  ---------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Relvas Verdes.  ----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/50 datado de 04/02/2021 da Divisão de Ordenamento e 

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

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

PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque Urbano sobre o prédio urbano inscrito na matriz 

predial urbana sob o artº 3511 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

1488/19940304, com a área total de 1345,683 m², sito em Relvas Verdes.  ------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Através do requerimento n.º 3296 de 04/02/2021, é solicitado 

um pedido de destaque dentro do perímetro urbano de Relvas Verdes, sobre o prédio misto 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 4568 (atual artigo 3511), descrito na 

Conservatória do Registo Civil de Santiago do Cacém sob o n.º 1488/19940304, com a área 

total de 1345,683m², da União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

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

2. O pedido é efetuado nos termos do disposto no artigo 6.º nºs 4, 6, 7 e 9 do Regime Jurídico 

da Edificação e Urbanização (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua legislação vigente).  -------------------------------------------------------------------------------------  

3. As duas parcelas objeto do pedido de destaque confrontam com um arruamento público e 

ficarão com as seguintes áreas: Área total do prédio (certidão do registo predial n.º 

1488/19940304) …...…………………………………………………………….. 1345,683m²;  

Área da parcela a destacar (Parcela A) ………………………………………………… 695m²;  

Área da parcela remanescente (Parcela B, fica assente o artigo urbano 3511)……. 650,683m².  

4. A parcela a destacar (Parcela A) ficará com as confrontações:  -----------------------------------  

Norte ………………………………………………………………….. José Maria dos Santos;  

Sul ………………….………………………………………………. Acácio Cabrita Godinho;  

Nascente ……………..…………………………………………………….. Caminho Público;  

Poente ……………………………………………………………………. Baltazar dos Santos.  

5. A parcela remanescente (Parcela B) ficará com as confrontações: --------------------------------  

Norte ……………………………………………………………….. Acácio Cabrita Godinho;  

Sul …………………………………………………………………………. Caminho Público;  

Nascente …………………………..……………………………………….. Caminho Público;  

Poente ……………………………………………………………………. Baltazar dos Santos.  

6. Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário, novo destaque por um 

prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. ----------------------------------------------  

7. Deve ser inscrito no registo predial sobre as duas parcelas resultantes do destaque, o ónus 

do não fracionamento. --------------------------------------------------------------------------------------  

8. Verifica-se que a pretensão reúne os requisitos legais para a operação de destaque, pelo que 

se propõe a emissão da respetiva certidão nos termos indicados, após deliberação de Câmara. 

9. A certidão emitida pela câmara municipal constitui documento bastante para efeitos de 

registo predial da parcela destacada. -------------- -------------------------------------------------------  

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 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-02-25                                                                                                          10 de 10 

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 dez horas cinquenta 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 

 

 

________________________________________________ 


