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ATA NÚMERO ONZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM

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

Aos onze dias do mês de março 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 e Francisco Maria Carrajola de Sousa Vereadores, a fim de se efetuar 

a reunião ordinária da Câmara Municipal, por videoconferência. ------------------------------------  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Jaime António Pereira Pires de Cáceres. -----------  

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

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

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

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

----------------------------------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS -------------------------------------   

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

António Pereira Pires de Cáceres. -------------------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número dez, 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 são vinte os casos ativos e que se tem registado uma baixa 

progressiva do número de infeções nos últimos dias no Município, como em quase todo o 

País. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

O Senhor Presidente informou que foi cancelada a vacinação no Município, durante dois dias, 

aguardando pelo reforço de seiscentas unidades. Acrescentou que, nesta primeira fase, já 

foram vacinadas duas mil e noventa e oito pessoas no Município, num universo de cerca de 

quatro mil pessoas consideradas prioritárias para receber a vacina. ----------------------------------  

Mais informou que o Governo vai anunciar, nesta data, o plano de desconfinamento no País, 

pelo que se aguarda pelo mesmo para se decidir sobre as alterações ao funcionamento dos 

serviços municipais. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que houve um dia em que se verificou um 

aumento de oito casos, chegando a pensar que se tratava de um surto. ------------------------------  

Mais referiu que, no dia anterior, nas notícias foi dito que o fator de transmissão (Rt) tinha 

aumentado de zero virgula sete para zero vírgula nove, o que era preocupante, dado que se 

aproximava do limite de referência.-----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente esclareceu que o aumento de casos positivos correspondia a cinco 

pessoas de uma família e a outras três pessoas que estavam infetadas. ------------------------------  

Acrescentou que a Senhora Ministra da Saúde também referiu que havia uma tendência de 

subida do fator (Rt), pelo que que nos restava aguardar pela evolução da situação. ---------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 

ESPAÇOS VERDES NO BAIRRO DO PINHAL ---------------------------------------------------  
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O Senhor Vereado Luis do Santos referiu que foi alertado para o facto de não estar a ser feita a 

manutenção de alguns espaços verdes no Bairro do Pinhal, nomeadamente junto à Rua do 

Zimbreiro e de um prédio novo, em gaveto, sito nas imediações. ------------------------------------  

Acrescentou que também existem vazos velhos que ficaram no local e que algumas árvores 

estão a morrer. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que os vazos já foram retirados e que o espaço 

foi tratado, para evitar a colocação de monos naquele local. ------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que, na passada terça-feira, tinha passado naquele local e pelos 

outros bairros daquela Cidade, tendo observado que, de uma forma global, todos os espaços 

verdes estavam bem tratados, acrescentando que, tendo em conta este alerta, deverá ser vista a 

situação com os Serviços, em Santo André. -------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – LIMPEZA DE ESPAÇOS 

PÚBLICOS COM EQUIPAMENTO DE SOPRO – REMOÇÃO E 

ACONDICIONAMENTO DE PLACAS DE FIBROCIMENTO --------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos informou que o Senhor Fernando Loja o contactou para 

colocar novamente a questão da utilização do equipamento de sopro, nomeadamente junto da 

sua moradia, tendo em conta a suspeita da existência de resíduos de amianto no local, dado 

que nas imediações existem placas deste material, aparentemente abandonadas, pelo que o 

mesmo solicitava que a remoção das folhas fosse feita de outra forma. -----------------------------  

Mais informou que outra questão que aquele munícipe lhe colocara tinha a ver com as placas 

de amianto que foram, efetivamente, retiradas de umas garagens e transportadas num camião, 

tendo o mesmo tirado fotografias desta intervenção. ---------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que gostaria que estas situações fossem vistas, considerando que deve 

haver algum cuidado na resolução destes problemas que são colocados por pessoas de idade 

avançada que estão fragilizados e que têm sido ameaçadas por reclamar contra estas situações, 

por parte de quem as causa. --------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Margarida Santos solicitou que lhe fossem enviadas as fotografias com 

a indicação da localização dos factos indicados, dado que a Fiscalização tinha ido ao local e 

não detetaram vestígios da situação de remoção das placas de fibrocimento indicada. -----------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que aquele tipo de resíduos, assim como monos 

e similares são transportados por viaturas municipais e entregues à empresa Valorsines. --------  

Acrescentou que algumas pessoas colocam aquelas placas junto aos contentores, sendo que há 

quem as recolha para murar espaços nas hortas e nos quintais. ---------------------------------------  

Mais esclareceu que a máquina sopra as folhas dos passeios para a via, para serem recolhidas 

pela varredoura. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que era importante que fosse indicada a localização correta das 

situações que são detetadas pelos munícipes, para evitar deslocações dos serviços, sem 

resultados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que a Fiscalização irá novamente ao local. -----------------------------------------------  

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

VALE DE ÁGUA – INTALAÇÃO DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA  -----------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que algumas pessoas o têm contactado 

manifestando preocupação relativamente à intenção de instalar aquela Central, perto da 

localidade de Vale de Água, sendo que as preocupações têm a ver fundamentalmente com o 

eventual corte de caminhos rurais, a proximidade a habitações e do equipamento de turismo 

rural, o acesso à barragem e a alteração da paisagem. --------------------------------------------------  

Acrescentou que foi ao local para conhecer a situação de perto e leu o estudo de impacto 

ambiental relativo ao projeto que está em consulta pública até ao próximo dia dezoito do mês 
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em curso, questionando se a Câmara Municipal analisou estes documentos, se tem 

conhecimento das preocupações que estão a ser levantadas e se vai tomar alguma posição. -----  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que também gostaria de saber qual era a posição da 

Câmara Municipal sobre este assunto. --------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que também lhe têm chegado algumas preocupações sobre este 

assunto, acrescentando que algumas pessoas estão frontalmente contra o projeto e outros estão 

a favor do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que a Câmara Municipal, por princípio, é a favor de todos os investimentos que 

beneficiem o Município, considerando que, antes de se tomar qualquer posição, é preciso 

perceber qual o tipo de investimento em causa, de forma a que seja salvaguardada a qualidade 

de vida das populações. -------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que se tratava de um projeto com uma enorme dimensão, sendo o maior da 

Europa, daquele tipo, ocupando uma área de 1.262,03 hectares, onde serão colocados mais de 

dois mil módulos, o que compreende um investimento de muitos milhões de euros. -------------  

Informou que tinha tido uma reunião com o promotor do projeto, na semana anterior, o qual 

veio explicar todo o processo, para o qual tinha sido pedida a avaliação prévia, no ano 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou também que o licenciamento da produção é da competência da Direção Geral de 

Energia e Geologia e a licença de construção, em conformidade com o PDM, cabe à Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que a Câmara Municipal antes de tomar qualquer decisão sobre o projeto terá 

que obter resposta a um conjunto de premissas, algumas das quais já colocou à empresa 

promotora e à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nomeadamente sobre a alteração da 

paisagem e consequente impacto visual, os impactos hídricos e  os acessos públicos, sendo 

que a empresa, sobre estas questões informou  nomeadamente que será criada uma zona 

arbórea em todo o perímetro do terreno que irá minimizar os impactos visuais dos painéis, os 

quais serão afastados, ao máximo, de habitações, não haverá cortes de caminhos que 

prejudiquem as pessoas, assim como não serão abatidas árvores de espécies protegidas, mas 

somente eucaliptos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que na abordagem deste assunto com a Diretora da APA, a mensagem que a 

mesma lhe transmitiu foi que a implantação deste tipo de projetos era um desígnio mundial e 

particularmente da Europa, com vista ao cumprimento das metas comunitárias que o Governo 

tem que cumprir no âmbito das energias renováveis, para assegurar a sua independência 

energética, sendo este o caminho a seguir, existindo vontade política para a implantação 

destes projetos no País. -------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que, normalmente, estas estruturas não criam problemas ambientais, sendo os 

impactos maiores a nível paisagístico, o que está a ser progressivamente melhorado com a 

rápida evolução da tecnologia neste âmbito, com a utilização de painéis de material reciclado 

e um aumento da produção de cada painel o que permitirá a redução de unidades. ---------------  

Referiu ainda que a vida útil deste tipo de projeto era de trinta anos, sendo que é preciso 

também ficar salvaguardado que os solos não serão afetados aquando da remoção dos painéis. 

Informou ainda que outra questão que colocou à empresa promotora do projeto teve a ver com 

as eventuais contrapartidas para a comunidade, nomeadamente no que respeita a 

acessibilidades, neste caso a necessária intervenção na EM 555 entre outras ações, de interesse 

da população, tendo a empresa manifestado abertura para o efeito. ----------------------------------  

Referiu também que as pessoas que são favoráveis ao projeto consideram positivo o corte do 

eucaliptal que consome muita da água que podia chegar à barragem da Fonte Cerne, e é um 

potencial foco de incêndios, o qual abrange uma grande área e está muito perto da aldeia e 

consideram também que se trata de um investimento importante para a economia local. --------  
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Acrescentando que a sua implantação pode durar dois anos, durante os quais empregará 

centenas de trabalhadores, até cerca de dois mil, na fase mais acentuada da sua construção, 

sendo que não terá muita empregabilidade na fase de exploração, embora possa criar 

oportunidades de negócios. ---------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que a Câmara Municipal continuará a acompanhar o processo, 

aguardando as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental, relativamente ao qual várias 

entidades se irão pronunciar, de forma a poder tomar uma decisão sobre o assunto, 

acrescentando ainda que era expectável que este projeto possa ser implantado de forma 

faseada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou se a empresa promotora era espanhola.------------  

O Senhor Presidente informou que se tratava de uma empresa com capitais portugueses e 

espanhóis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que houve quem sugerisse à Câmara Municipal que fosse feita uma 

apresentação pública do projeto, sendo que a APA informou que não era possível a sua 

concretização nesta fase da pandemia.  -------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que a empresa mostrou disponibilidade para apresentar o projeto na Freguesia e 

que a APA também poderá participar, o que já transmitiu à Presidente da União de Freguesias 

de S. Domingos e Vale de Água. --------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que vai haver sempre pessoas a contestar o projeto e outras que, se o mesmo não 

avançar, irão considerar que se perdeu uma oportunidade de desenvolvimento económico. 

Contudo, acrescentou que há muitas questões importantes sobre as quais importa ouvir os 

especialistas nesta fase de consulta pública sobre o impacto ambiental, as quais irão ajudar a 

uma tomada de decisão, pelo que nesta fase devem ser colocadas todas as dúvidas e perceber 

bem os impactos do projeto. -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos perguntou se nas duas últimas modificações no PDM 

tinha havido alterações naquela zona. --------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que se questionava sobre a escolha daquele local que apresenta alguns declives, 

quando no interior da região existem terrenos mais direitos. ------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que a primeira revisão do PDM tinha sido aprovada em dois 

mil e dezasseis e que a outra alteração tinha a ver com a adaptação do mesmo à nova 

legislação de ordenamento de território, nomeadamente no referente à Reserva Ecológica 

Nacional (REN), a qual não incide naquela área de terreno. ------------------------------------------  

Relativamente à localização, o Senhor Presidente referiu que aquele e outros projetos que 

estão previstos para o Município têm a ver com a proximidade a Sines e os potenciais 

investimentos associados a energias renováveis que estão previstos para aquele Município, 

nomeadamente a fábrica de hidrogénio. ------------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dez de março de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 4.577.077,26€ (Quatro milhões quinhentos e setenta e 

sete mil e setenta e sete euros e vinte e seis cêntimos). ------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 253.395,25€ (Duzentos e cinquenta e três mil trezentos 

e noventa e cinco euros e vinte e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Empreitada de Valorização do Espaço Público do Passeio das Barcas, em 

Vila Nova de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº2021/300.10.001/1, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um – Aprovar o Relatório Final da Empreitada de Valorização do Espaço 

Público do Passeio das Barcas, em Vila Nova de Santo André, documento que é dado como 

reproduzido na presente Ata, com o número quarenta e nove, ficando arquivados na pasta 

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

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois - Aprovar a decisão de não adjudicação da empreitada de Valorização do Espaço Público 

do Passeio das Barcas, em Vila Nova de Santo André, e consequentemente, a extinção do 

procedimento de concurso público aberto por deliberação de 14 de janeiro do corrente ano.  ---  

FUNDAMENTOS: Um - Não foi efetuada a apresentação de qualquer proposta válida e que 

reunisse condições para ser admitida;  --------------------------------------------------------------------  

Dois - De acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do artº 79º do Código dos 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento para contratação da empreitada de Valorização 

do Espaço Público do Passeio das Barcas, em Vila Nova de Santo André.  -------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/12, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento para contratação da empreitada de 

“Valorização do espaço público do Passeio das Barcas, em Vila Nova de Santo André”, por 

concurso público, sem publicação no JOUE, de acordo com o previsto na alínea c) do nº 1 do 

art.º 16º, conjugado com o disposto na alínea b) do art.º 19º do Código dos Contratos 

Públicos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

consideração o valor resultante da revisão da estimativa orçamental do projeto, que se defina 

como preço base do procedimento o valor de 230.000,00 € (duzentos e trinta mil euros);  ------  

Três – Aprovar o programa do procedimento, o caderno de encargos, e a minuta do anúncio, 

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

cinquenta, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo 

Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, de acordo com o disposto no nº 2 do 

artº 40º do CCP;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Quatro – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição:  -----------------  

Presidente – António Ferreira;  ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

Vogal suplente – Silvana Cachucho;  ---------------------------------------------------------------------  

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

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

Pereira Gonçalves;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP.  -----------------------------  
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FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o referido no documento interno nº 5690, de 

05/03/2021;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Em virtude do procedimento efetuado anteriormente ter ficado deserto;  ------------------  

Três- O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, de acordo 

com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 

cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSTRUÇÕES, J.J.R. & FILHOS, S.A.  -----------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação dos Planos definitivos de Trabalhos, Mão-de-Obra, 

Equipamento, Pagamentos e Cronograma Financeiro e DPSS –Requalificação do C.M. 

nº 1085 -Vila Nova de Santo André/Brescos ----------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/28 de 18-12-2020, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM - Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão-de-obra, equipamentos, 

cronograma financeiro e DPSS, apresentados pelo empreiteiro, Construções, J.J.R. & Filhos, 

S.A., para a execução da obra de Requalificação do Caminho Municipal nº 1085 -Vila Nova 

de Santo André/Brescos, documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata, com 

o número cinquenta e um, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação 

complementar e o nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de 29 de outubro. ------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGODOCACÉM -----------------------------------------  

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança–Requalificação do 

Caminho Municipal. nº 1085 -Vila Nova de Santo André/Brescos ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/28 de 18-12-2020, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM -Aprovar como representante do dono de obra e diretor de fiscalização da 

obra, a Senhora Cláudia Rita da Silva Jorge, Técnica Superior. --------------------------------------  

DOIS –Aprovar o diretor de fiscalização como representante do dono de obra, em todas as 

vistorias a realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS -Aprovar como coordenador de segurança da obra, a Senhora Cláudia Rita da Silva 

Jorge, Técnica Superior. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Ao abrigo do Artigo 344º do código dos contratos públicos, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/08 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º273/2003 de 29 de outubro. -------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Albano Pereira, 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: THERMOTELHA, LDA. ---------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação dos Planos definitivos de Trabalhos, Mão-de-Obra, 

Equipamento, Pagamentos e Cronograma Financeiro e DPSS –Substituição das 

coberturas em fibrocimento, existentes em instalações municipais, sitas na ZIL, em 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/13 de 17-06-2020, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM-Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão-de-obra, equipamentos, 

cronograma financeiro e DPSS, apresentados pelo empreiteiro, Thermotelha, Lda., para a 

execução da obra de Substituição das coberturas e fibrocimento, existentes em instalações 

municipais, sitas na ZIL, em Santiago do Cacém, documentos que são dados como 

reproduzido na presente Ata, com o número cinquenta e dois, ficando arquivados na pasta 

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

da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação 

complementar e o nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de 29 de outubro. ------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador Albano Pereira, 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: Aprovação do Projeto de Execução de “Repavimentação em Caminhos do 

Concelho” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/300.30.001/9, de 01 de março de 2021, da Divisão de 

Projeto e Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um -Aprovar o projeto de Execução de Repavimentação em Caminhos do 

Concelho, documentos que são dados como reproduzido na presente Ata, com o número 

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

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

FUNDAMENTOS: Um –O Projeto de execução em referência foi elaborado por equipa 

multidisciplinar da DPO. -----------------------------------------------------------------------------------  

Dois–A obra encontra-se prevista em PPI de acordo com o objetivo 3.3.1.1.3, projeto 

n.º2021/077 –Repavimentação em caminhos no Concelho --------------------------------------------  

Três–O projeto é constituído pelos seguintes elementos: ---------------------------------------------  

. Estimativa Orçamental ----------------------------------------------------------------------------------  

. Projeto de Execução composto por: ------------------------------------------------------------------  
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- Peças Escritas (Memórias Descritivas e Justificativas, Caderno de Encargos, Medições e 

Mapa de Quantidades) --------------------------------------------------------------------------------------  

- Peças Desenhadas: -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Plano de Segurança e Saúde ------------------------------------------------------------------------------  

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. --------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ MANUEL ESTEVES TIAGO MARQUES  --------------------------------  

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

urbanos, debitado na fatura 001/11.046/2021, no valor de 560,37€, referente ao 

consumidor n.º 482774. -----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Urb. Moinho do Cabeço, Rua da Planície, nº 10, Aldeia de Santo André. 

REFERÊNCIA: Processo número 2021/350.30.001/14, de vinte e três de fevereiro da 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 35,67€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, redução 

de 127,00€ na tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 205,11€, na tarifa variável de 

Água (valor sem IVA).  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

produzidos. Assim sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: ZAIDA DA CONCEIÇAO LEAL ALVES -----------------------------------------  

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

residuais debitados na fatura nº 001/5835/2021 no valor de 1.583,69€, referente ao 

consumidor 6686. -------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Por do Sol Lote 24, Santiago do Cacém. -----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/350.30.001.215, documento interno nº 5200 de 

02/03/2021, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 126,82€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 

410,62€ na tarifa variável de Águas Residuais, e 500,50 € 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 -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: SARA ALEXANDRA VIEIRA CANÊDE DE ARAÚJO ------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: “Guarita” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo. --------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/72 e informação técnica n.º 4808/2021, de 26-02-2021, 

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

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

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

prédio RÚSTICO denominado “Guarita” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do 

Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 148, Secção “B”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 2301/20091002, com área total 5385 m²em Cercal do Alentejo, 

Freguesia de Cercal do Alentejo, a  favor de João Miguel Carquejeiro Miranda Lobo, Joana 

Almeida de Eça Lobo e Menezes, João Carvalho Costa e Mafalda Almeida de Eça Menezes e 

Costa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 5078, de 23/02/2021, é solicitado emissão 

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

“Guarita” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na matriz sob o 

artigo rústico 148, Secção “B”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

2301/20091002, com área total 5385 m²em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do 

Alentejo, a favor de João Miguel Carquejeiro Miranda Lobo, Joana Almeida de Eça Lobo e 

Menezes, João Carvalho Costa e Mafalda Almeida de Eça Menezes e Costa. ---------------------  

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

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

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

rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos mesmos.  --  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROPOSTA: Adjudicar a Resinagem na Campanha de 2021, ao Senhor Jorge da Costa 

Lameiro, pelo valor de 0,62€ (Sessenta e dois cêntimos), por cada incisão, acrescido de IVA à 

taxa legal, e nas restantes condições da Hasta Pública. ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 0,40€ (quarenta cêntimos) ----------------------  

2. Proposta mais favorável. ---------------------------------------------------------------------------------  

3. A outra concorrente, a empresa Respol, ofereceu 0,59€ (cinquenta e nove cêntimos) por 

cada incisão. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SANTO ANDRÉ  --------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas  --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número catorze, de dois mil e vinte e um do Serviço Municipal de 

Protecção Civil.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.825,25 € (três mil 

oitocentos e vinte e cinco euros e vinte e cinco cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André do segundo 

trimestre de 2021.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros;  ---------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

IMPRENSA - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em Minuta, cada uma das deliberações constantes 

desta Ata, nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco, de dois mil e treze, 

de doze de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

E não havendo mais assuntos a tratar foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas onze horas. ---------------------------------------------------------------------------- ------- 

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

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

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

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

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

______________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


