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ATA NÚMERO TREZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, na Sala de Sessões da Sede 

do Município, em Santiago do Cacém, 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 Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária 

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

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Francisco Maria Carrajola de Sousa. ---------------  

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

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 

Francisco Maria Carrajola de Sousa. ----------------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número doze 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 o número de casos no Município tem vindo a reduzir, de 

forma gradual, sendo, atualmente, seis os casos positivos. --------------------------------------------  

Mais informou que tendo em conta a evolução da situação da pandemia no Município, a 

Câmara Municipal preparou e divulgou um plano de desconfinamento progressivo dos 

Serviços Municipais, com a abertura ao público da Sede do Município no dia 5 de abril, e 

atendimento com marcação prévia.  -----------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que alguns funcionários continuarão em teletrabalho e outros de forma 

presencial, nas diferentes instalações municipais. ------------------------------------------------------  

Informou também que existe um calendário para a abertura dos equipamentos municipais, de 

forma a que no princípio do mês de maio estejam todos a funcionar. Acrescentou que está a 

ser avaliada a possibilidade de dotar os mesmos com meios para medição da temperatura.  ----  

Informou ainda que o programa de abertura foi precedido de uma análise da situação com a 

Autoridade Local de Saúde, sendo que o mesmo será ajustado à evolução da situação 

epidemiológica no Município. -----------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que a situação está estabilizada no Litoral Alentejano, sendo que o Município 

de Odemira enfrenta um surto recente. -------------------------------------------------------------------  

Partilhou ainda a informação que acabara de receber, dando conta que, no próximo dia trinta e 

um do mês em curso, terá início o processo de vacinação de pessoal docente e não docente das 

escolas, no Município. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

CAMINHOS RURAIS NO MUNICÍPIO – MANUTENÇÃO ------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre a responsabilidade de reparação e 

manutenção dos caminhos rurais. -------------------------------------------------------------------------  
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Acrescentou que na zona do Giz, designadamente na Estrada das Laranjeiras, e também nos 

Foros da Quinta, há vários caminhos rurais degradados que necessitam de uma rápida 

intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente esclareceu que os caminhos vicinais são da responsabilidade das juntas 

de Freguesia e os caminhos municipais da Câmara Municipal, sendo que as intervenções nos 

mesmos são algumas vezes feitas em parceria. ----------------------------------------------------------  

Mais informou que a Câmara Municipal enfrenta a dificuldade de recrutamento de um 

operador para a máquina que faz este serviço, para substituir o que se reformou, porque não há 

muitas pessoas que saibam trabalhar com este tipo de equipamento, associado ao facto dos 

baixos salários praticados na Função Pública não serem atrativos. ----------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que as situações de degradação dos caminhos 

rurais, após as chuvas, se colocavam ao nível de todo o Município, às quais se procura 

responder com os recursos existentes. --------------------------------------------------------------------  

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

PARQUE INDUSTRIAL DE SANTIAGO DO CACÉM – PISOS DEGRADADOS --------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos chamou também a atenção para a elevada degradação do 

piso junto às instalações da Eletrificadora e da empresa J. F.Vilhena.-------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a situação do piso está muito má e que será feita uma 

intervenção no sentido da sua correção. ------------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS 

VERDES -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que parece existir um problema de organização na 

manutenção daqueles espaços, dado que verificou que estavam a ser executados trabalhos na 

zona do Mercado Municipal onde a erva não estava muito crescida, enquanto noutras zonas, 

onde a erva está muito alta, como acontece no Bairro da Atalaia, não foi feita qualquer 

intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que a manutenção dos espaços verdes daquela 

Cidade está, em parte, adjudicada a uma empresa, sendo que a manutenção de alguns espaços 

é feita pelos Serviços Municipais.  ------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que irá alertar a empresa, para que proceda à intervenção necessária naquele 

Bairro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 5.032.211,51€ (cinco milhões trinta e dois mil duzentos e 

onze euros e cinquenta e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 259.023,57€ (duzentos e cinquenta e nove mil e vinte e 

três euros e cinquenta e sete cêntimos). ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Agendamento para discussão, de duas iniciativas do Partido Ecologista Os 

Verdes, na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território no dia 17 de 

março de 2021.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/44 do Gabinete de Apoio à Presidência.  ------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-03-25                                                                                                         3 de 14 

TOMAR CONHECIMENTO do correio eletrónico remetido pelo Grupo Parlamentar “Os 

Verdes”, no qual informam que, no dia 17 de março de 2021, serão discutidas, na Comissão 

de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, duas iniciativas do Partido Ecologista Os 

Verdes, nomeadamente:  ------------------------------------------------------------------------------------  

-Projeto de Resolução Nº 953/XIV/2ª -Recomenda ao Governo a adoção de medidas de 

incentivo à utilização de artigos de higiene reutilizáveis destinados à primeira infância; --------  

-Projeto de Resolução Nº 1084/XIV/2ª -Recomenda ao Governo medidas de combate à 

pobreza energética. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal presenciais  -------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/100.10.600/1, do Gabinete de Apoio à Presidência  --------  

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

PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo por mim praticado, em 19 de março de 2021, 

através do despacho sobre a realização das reuniões de câmara presenciais, no âmbito das 

medidas do segundo desconfinamento, no Município de Santiago do Cacém.  --------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: Considerando que nas últimas semanas tem-se 

verificado a redução sustentada no número de novos casos diários de infetados com a doença 

por COVID-19;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Considerando que se verifica igualmente uma redução de número de internados nos 

hospitais e da taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos;  -----------------------------  

TRÊS: Considerando ainda que, foram ultrapassados os critérios identificados pelos peritos 

como fundamentais para controlo da pandemia;  -------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: Até 30 de junho de 2021, as reuniões dos órgãos 

executivos das autarquias locais podem ser realizadas por videoconferência, nos termos do n.º 

1 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, que aprova as 

medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo 

coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.  ---------------------------------------------------  

DOIS: 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, aprovado pela Lei 

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

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

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

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

ENTIDADE: ACP -AUTOMÓVEL CLUBE DE PORTUGAL ----------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Minuta Protocolo de Cooperação no Turismo ao Ar Livre –

Autocaravanismo -a estabelecer entre o Município de Santiago do Cacém e o Automóvel 

Club de Portugal –ACP -----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2020/150.10.500/44 –Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Turismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Minuta Protocolo de cooperação com o Automóvel Club de 

Portugal-ACP para dinamização do turismo em autocaravana no Município de Santiago do 

Cacém, documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cinquenta e 

sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: De Facto: Protocolo como ACP -Automóvel Clube de Portugal com 

vista à dinamização do turismo em autocaravana pelos seus associados. As responsabilidades 

do Município serão de divulgação/atualização dos eventos e das zonas de serviço, 

parqueamento e pernoita permitidos para autocaravanas.  ---------------------------------------------  

De Direito: Em conformidade com a alínea t) e u) do nº 1 do artº 33º do Regime Jurídico das 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Atualização da Conta Final e Cálculo de Revisão de Preços Definitivo–

Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores  ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/29, de 19 de junho de 2017, da Divisão de 

Projeto e Obras. (processo 10/DPO/2017 –papel).  -----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA:UM –Aprovar a atualização da conta final e revisão de preços definitiva, 

documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cinquenta e oito, 

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

e pelo Senhor Secretário da reunião, da empreitada de Requalificação de Espaço Público no 

Bairro das Flores, de acordo com o seguinte quadro resumo: -----------------------------------------  

Contrato .........................................: 1.981.307,28 €, (IVA incluído)  -------------------------------  

Faturado .........................................: 1.902.483,51 € (IVA incluído)  --------------------------------  

Auto Trabalhos a Menos ….………… 78.823,77€, (IVA incluído)  --------------------------------  

Revisão de Preços Definitiva ….……. 74.770,28 €,(IVA incluído).  --------------------------------  

DOIS –Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 624,89€ (IVA 

incluído), de acordo com as respetivas rúbricas do P.P.I.: Projeto n.º 2016/101 e objetivo 

3.3.1.1.2.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

–Sociedade Técnica de Construções, S.A., por deliberação de Câmara de 17 de agosto 2017.-- 

Foi elaborada a atualização da conta final e o cálculo de revisão de preços definitivo, o qual 

totalizou o valor de 70.538,00€ acrescidos de IVA no valor de 4.232,28€ o que perfaz o total 

de 74.770,28€, sendo que, já foi aprovada a 1ª e 2ª Revisão de Preços no valor de € acrescido 

de IVA (4.196,96€) no valor total de 74 145,39 €, pelo que o valor a faturar será de589,52€ + 

IVA, que totaliza 624,89€, ou seja a diferença de 74 145,39 € e 74.770,28€. ----------------------  

DOIS –Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto lei Nº 18/2008 de 

29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e cláusula 38ª do caderno 

de encargos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis 

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

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

ENTIDADE: JULIETA MARIA VILHENA DO NASCIMENTO MADEIRA --------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal da ZIL –Zona Industrial Ligeira em Vila Nova de 

Santo André -Atribuição do  lote 16 da Expansão II. ----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.200/3de 11de fevereiro, do Serviço de 

Aprovisionamento e Património da Divisão de Administração e Gestão Financeira. -------------  

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

PROPOSTA: UM – Atribuir, por acordo direto, em regime de direito de superfície, a Julieta 

Maria Vilhena do Nascimento Madeira, o prédio designado por lote nº 16 da Expansão II, com 

a área de 864,6004m², inscrito na matriz sob o artigo 4765ºe descrito na Conservatória do 

Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 2967/19960221, 

em Vila Nova de Santo André, para o exercício da sua atividade, a que se refere o código 

CAE–25110-Fabricação de Estruturas Metálicas. ------------------------------------------------------  

DOIS -O lote será atribuído em regime de direito de superfície, por acordo direto, pelo valor 

de 1,01€/m², o que perfaz o valor de 873,25€/anuais, e de acordo com as condições previstas 

no Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém. ---------  

TRÊS –Aprovar a Minuta do Contrato Promessa para Constituição do Direito de Superfície, 

documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cinquenta e nove, 

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

e pelo Senhor Secretário da reunião, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a 

notificação para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 

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

DOIS -De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

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

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

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

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

ENTIDADE: VANDA CRISTINA RUIVO GUIOMAR ------------------------------------------  

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

águas residuais debitados na fatura n.º 001/9862/2021, referente ao consumidor n.º 

996007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Conde Bracial nº 19, Relvas Verdes, Santiago do Cacem. --------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/350.10.511/12, documento interno nº 5813 de 09/03/2021, 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 32,63€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos,110,69€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e 104,51€ 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: RÚBEN FILIPE LOURINHO DE CASTRO  --------------------------------------  

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

urbanos, debitado nas faturas n.º 001/144.336/2020, no valor de 162,86€, e nº 

001/17.659/2021, no valor de 134,57€ referente ao consumidor n.º 993812.  ------------------  

LOCALIZAÇÃO: Aldeamento de Santo André, Vale Pouco, nº 13, Aldeia de Santo André. 
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REFERÊNCIA: Processo número 2021/350.10.511/7, de vinte e um 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 12,02€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 

redução de 40,38€, na tarifa variável de águas residuais e a redução de 37,82€, na tarifa 

variável de Água (valor sem IVA), na fatura nº 001/144.336/2020; 2. Autorizar a redução de 

12,93€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a redução de 44,11€, na tarifa variável de 

águas residuais e a redução de 38,32€, na tarifa variável de Água (valor sem IVA), na fatura nº 

001/17.659/2021.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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: Aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar para resolução da expressão dos 

efluentes, com caraterísticas marcadamente industriais, que afluem ao sistema de águas 

residuais de Ermidas-Sado -------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas –Sado -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2021/150.10.500/9 do Gabinete de Apoio ao Presidente -------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo de parceria entre o Município de Santiago do 

Cacém, as Águas Públicas do Alentejo, a Junta de Freguesia de Ermidas Sado e a empresa 

MareDeus, documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número sessenta, 

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

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

FUNDAMENTOS: DE FACTO: -A Empresa MareDeus, instalada na Zona Industrial II, 

Expansão I, Lotes 8/10, Ermidas- Sado, dedica-se ao processamento e embalamento de 

pescado. Trata-se da Empresa com o maior impacto em volume e qualidade de efluente a 

descarregar sistema de saneamento de águas residuais de Ermidas-Sado;  -------------------------  

-Em conjunto, AGDA, CMSC e MareDeus, têm sido desenvolvidas várias ações para resolver 

os problemas existentes no sistema de saneamento de águas residuais de Ermidas-Sado, em 

especial com vista à separação dos efluentes do tipo urbano dos efluentes do tipo industrial 

não equiparados a doméstico que afluem à rede de coletores municipais de Ermidas-Sado;  ----  

-As entidades acima referidas reconhecem a oportunidade e necessidade de promoverem ações 

concertadas para resposta aos problemas existentes, de modo a melhor preservar e utilizar as 

infraestruturas existentes, projetar de forma mais eficiente novas  -----------------------------------  

infraestruturas e tirar partido dos recursos técnicos, no âmbito das respetivas competências e 

responsabilidades;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

-A AGDA é a entidade gestora dos serviços de água relativos ao Sistema Público de Parceria 

Integrado de Águas do Alentejo, constituído em resultado do contrato de parceria pública, 

celebrado 13 de agosto de 2009 entre o Estado Português e os municípios de Alcácer do Sal, 

Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, 

Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique,  ---------------------------------------------  
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Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira, ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de abril, para a gestão de forma integrada, dos serviços de 

abastecimento de água para consumo público e de saneamento de águas residuais, e enquanto 

tal, com a responsabilidade pelo tratamento adequado dos efluentes urbanos da povoação de 

Ermidas do Sado, desde que equiparados a efluentes domésticos;  ----------------------------------  

-O Município de Santiago do Cacém tem, nos termos definidos na Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a incumbência de promover e salvaguardar os interesses das respetivas populações, 

em articulação com as freguesias, cabendo-lhe especiais responsabilidades em várias áreas, 

como com equipamentos, ordenamento do território e urbanismo, energia, transportes e 

comunicações, educação, património e cultura, tempos livres e desporto, saúde, ação social e 

habitação, proteção civil e polícia municipal, ambiente e saneamento básico;  --------------------  

-A Junta de Freguesia de Ermidas-Sado tem, nos termos definidos na Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a incumbência de promover e salvaguardar os interesses das respetivas populações, 

em articulação com o município, cabendo-lhe, ainda as atribuições constantes do art.º 7º da 

referida Lei;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-A MareDeus é proprietária de uma unidade industrial instalada na Zona Industrial Ligeira de 

Ermidas do Sado, a qual procede ao processamento e embalamento de pescado;  -----------------  

DE DIREITO: O Município dispõe de atribuições no domínio do Ambiente e Saneamento 

Básico, nos termos e para efeitos da alínea k) do nº 2 do artigo 23º do Regime Jurídico das 

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

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 localizada na Rua Padre António Macedo em Santiago do 

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

Serra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 7561 de 17/03/2021 - Processo 

2021/300.10.009/29 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 na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Santiago 

do Cacém, destinado a habitação localizado na Rua Padre António Macedo, Santiago do 

Cacém descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2332, da União de Freguesias 

de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, com o valor de transação de 

75.000,00€ (setenta e cinco 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: 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, Fração “A” sita na Rua dos Lírios, n.º 44, em Vila Nova de 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 7251 de 15/03/2021 - Processo 

2021/300.10.009/28 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, correspondente à habitação designada por fração autónoma "A” 

localizada no Bairro das Flores, Lote 1, r/c, atualmente designado por Rua dos Lírios, n.º 44, 

em Vila Nova de Santo André, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 5584 e descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3274, da freguesia de Santo André, com o valor 

de transação de 139.000,00 € (cento e trinta 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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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 “K” correspondente a habitação, e Fração “V” correspondente a 

arrecadação, sitas no Largo do Pinhal da Zorra, Bloco 6B, n.ºs 287 e 5, respetivamente, em 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 7569 e Entrada n.º 7568 de 17/03/2021 - 

Processo 2021/300.10.009/30 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, correspondente à habitação e arrecadação designadas, 

respetivamente, por frações autónomas “K” e “V”, localizadas no Largo do Pinhal da Zorra, 
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Bloco 6B, n.º 287 e n.º 5 em Vila Nova de Santo André, prédio urbano inscrito na matriz sob 

o artigo 3854 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1695/19920929, da 

freguesia de Santo André, com os valores de transação de 93.500,00 € (noventa e três mil e 

quinhentos euros) e 500,00 € (quinhentos euros), respetivamente.  ----------------------------------  

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

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

ENTIDADE: PEDRO DA FONSECA RAMOS -----------------------------------------------------  

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/93 de 01/03/2021 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística em nome de Pedro da Fonseca Ramos. ----------------------------------------------------  

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

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

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

sito na Av. de Sines, Bloco 2, Lote 1, r/c Esqº, Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz 

sob o artigo 5981 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 3400/19990818, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: ANA NOÉMIA COSTA DA SILVA TELO E OUTRA --------------------------  

ASSUNTO: Certidão de destaque dentro do Perímetro Urbano. --------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Largo 25 de Abril n.ºs 21 a 25 e Rua Padre Jorge de Oliveira n.º 30 –

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2021/43 datado de 28/01/2021, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Ana Noémia Costa da Silva Telo e Outra. ---------------------  

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

PROPOSTA: 1. Emitir certidão de destaque para o prédio situado dentro do perímetro 

urbano de Santiago do Cacém, Largo 25 de Abril n.ºs 21 a 25 e Rua Padre Jorge de Oliveira 

n.º 30, Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial urbana sob os artigo 521 e 2374, 

descritos na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 3977 de 16/03/2020, da união 

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

FUNDAMENTOS: De facto: 1. Através do requerimento n.º 2469 de 28/01/2021, é 

apresentado um pedido de certidão de destaque, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) na sua atual redação, sobre o prédio situado 

dentro do perímetro urbano de Santiago do Cacém, Largo 25 de Abril n.ºs 21 a 25 e Rua Padre 

Jorge de Oliveira n.º 30, na união das freguesias de Santiago do Cacém Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra inscrito na matriz predial urbana sob os artigo 521 e 2374, descritos na 

Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 3977 de 16/03/2020, da união das freguesias 

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

O prédio tem uma área de 921,80 m², correspondendo 435,80 m² à área coberta e 486,00 m² à 

área descoberta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Analisados os elementos apresentados verifica-se que a parcela a destacar ficará composta 

com as seguintes áreas e confrontações, a saber:  -------------------------------------------------------  

Área da Parcela a Destacar (ficará assente o Artigo Urbano n.º 2374) – 234,74 m2;  -------------  

Área da Parcela Remanescente (ficará assente o Artigo Urbano n.º 521) – 687,06 m2;  ----------  

Confrontações (Parcela a Destacar–Parcela A):  ----------------------------------------------------  

Norte: Rua Padre Jorge de Oliveira;  ---------------------------------------------------------------------  

Sul: Ana Noémia Costa da Silva Telo e Marta Sofia Costa da Silva.  -------------------------------  

Nascente: Terreno de João Simões Piriquito;------------------------------------------------------------  

Poente: Casas de Luís Pereira;  ----------------------------------------------------------------------------  

Confrontações (Parcela Remanescente –Parcela B):  -----------------------------------------------  

Norte: Ana Noémia Costa da Silva Telo e Marta Sofia Costa da Silva Telo;  ----------------------  

Sul: Largo 25 de Abril;  -------------------------------------------------------------------------------------  

Nascente: Terreno de João Simões Piriquito;  -----------------------------------------------------------  

Poente: Casas de Luís Pereira.  ----------------------------------------------------------------------------  

3. Nos termos do n.º 6 do RJUE, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário, novo destaque por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. -----  

4. O ónus do não fracionamento deverá ser inscrito, no registo predial, sobre as duas parcelas 

resultantes do destaque. -------------------------------------------------------------------------------------    

5. A certidão emitida pela Câmara Municipal constitui documento bastante para efeitos de 

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

De Direito: Nos termos do disposto no artigo 6.º nºs 4, e 5 do RJUE.  -----------------------------  

Uma vez que o processo está em conformidade com a legislação em vigor, considera-se de 

propor a emissão de certidão após deliberação em reunião de Câmara.  ----------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MANUEL SERAFIM DE OLIVEIRA PINTO ------------------------------------  

ASSUNTO: Retificação da proposta de agenda com o registo n.º 4773 de 25/02/2021 e 

ratificação da emissão da certidão compropriedade. -----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte dos Pinheiros, Brescos, Freguesia de Santo André. -------------------  
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REFERÊNCIA: Processo03/2021/55 e informação técnica n.º 6197/2021, de 15/03/2021, da 

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

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

PROPOSTA: 1- Retificar, nos termos do artigo 174.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a deliberação Câmara de 04/03/2021 proferida sobre a proposta de agenda n.º 

4773, de 25/02/2021, no que se refere à identificação do registo predial do imóvel objeto 

processo de constituição de compropriedade n.º 03/2021/55, bem como correção do nome de 

um dos compradores. Assim, onde se lê: “…n.º 4509/20100524…” deve ler-se: “n.º 

4509/20100824” e onde se lê “…Isabel Patrícia Martins Almeida…” deve ler-se: “Inês 

Patrícia Martins Almeida”.  ------------------------------------------------------------------------------  

2 - Ratificar o ato de emissão da certidão de compropriedade, proferido no despacho da 

Senhora Vice-Presidente n.º 6791, de 19/03/2021, que por motivos de urgência, se pronunciou 

favoravelmente sobre a emissão do documento requerido, nos termos do artigo 35.º n.º 3 do 

Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  ----  

FUNDAMENTOS: 1-Foi detetado um erro na descrição predial e no nome de um dos 

compradores na proposta de agenda supra referida, que nos termos do artigo 174.º do CPA: 

podem: “1 – Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão 

administrativo, quando manifestos, podem ser retificados, a todo o tempo, pelos órgãos 

competentes para a revogação do ato. 2 – A retificação pode ter lugar oficiosamente ou a 

pedido dos interessados, tem efeitos retroativos e deve ser feita sob a forma e com a 

publicidade usadas para a prática do ato retificado.”  ------------------------------------------------  

2- A pratica de atos da competência da câmara municipal, que em circunstâncias excecionais e 

por motivo de urgência, sejam praticados pelo presidente da Câmara ficam sujeitos a 

ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, conforme dispõe o artigo artigo 

35.º n.º 3 Regime Jurídico da Autarquias Locais.  ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Atualização do Plano Operacional Municipal (POM), para o ano de 2021. ---  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/150.10.400/1, de 9 de março de 2021 da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a atualização do Plano Operacional Municipal (POM) para o ano 

2021, documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número sessenta e um, 

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

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

FUNDAMENTOS: De facto: Atualização do Plano Operacional Municipal (POM) que é 

parte integrante do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Santiago 

do Cacém e Sines 2019-2028, com comunicação aos membros que integram a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta, conforme o previsto na Lei. ---------------------------------------  

De Direito: 1. Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho; ----------------------------------------------  

2. Nº 7 do artigo nº 203 da Lei nº 2 de 2020, de 31 de março; ----------------------------------------  

3. Artigo nº 35 –D do Decreto –Lei nº 20 de 2020 de 1 de maio. ------------------------------------  

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-03-25                                                                                                         12 de 14 

ASSUNTO: Validação de candidaturas no âmbito do Regulamento para apoios 

financeiros a atletas individuais do Município de Santiago do Cacém -------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/850.10.500/1, de 9/2/2021 do Serviço Municipal de Desporto. ----------  

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

PROPOSTA: Validar as candidaturas dos seguintes atletas: -----------------------------------------  

Ciclismo - Flávio Miguel Mestre Pacheco  --------------------------------------------------------------  

Motociclismo - Pedro Moreira Rodrigues Varela de Matos  ------------------------------------------  

Motociclismo - Martim Alexandre Eugénio Santos de Jesus  -----------------------------------------  

Trail - Roberto David Casta Baião  -----------------------------------------------------------------------  

Motociclismo - Bárbara Moreira Rodrigues Aguiar Magro  ------------------------------------------  

Triatlo - Pedro Francisco Nunes Trindade  --------------------------------------------------------------  

BTT - Bruno Miguel de Jesus Raposo Rosa  ------------------------------------------------------------  

Ténis - Ana Filipa Alves Rodrigues dos Santos  --------------------------------------------------------  

Atletismo - Luís Carlos Inácio de Matos  ----------------------------------------------------------------  

Ralis - Marco António Barreiro Ferreira  ----------------------------------------------------------------  

Motociclismo - Pedro Miguel da Silva Fragoso  --------------------------------------------------------  

Patinagem - Maria Inês da Silva Matias  -----------------------------------------------------------------  

Motociclismo - Henrique Lima de Portugal Morais  ---------------------------------------------------  

Motociclismo - Ricardo Mateus Marinho Lopes  -------------------------------------------------------  

Triatlo / Natação - Jaime Fernando Cordeiro da Costa  ------------------------------------------------  

Swimrun - Álvaro da Silva Mendes Tojinha  ------------------------------------------------------------  

Swimrun - Paulo Jorge Chaves dos Santos Henriques  ------------------------------------------------  

Motociclismo - Alexandre Miguel Inácio Cabá  --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município possibilitam o desenvolvimento 

das actividades dos atletas que participam em iniciativas de âmbito nacional e internacional de 

elevada relevância. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do nº 1 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Proposta de Contrato de Comodato para a implementação e execução do 

Projeto “Comunicação Digital de Proximidade”, aprovado no âmbito do Orçamento 

Participativo Portugal 2017 e do respetivo Protocolo de Colaboração celebrado entre o 

Município de Santiago do Cacém e a Associação de Municípios da Região de Setúbal. ----  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/150.10.500/19 da Divisão de Cultura e Desporto/ Serviço 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato para a implementação e execução 

do Projeto “Comunicação Digital de Proximidade”, aprovado no âmbito do Orçamento 

Participativo Portugal 2017 e do respetivo Protocolo de Colaboração celebrado entre o 

Município de Santiago do Cacém e a Associação de Municípios da Região de Setúbal, , 

documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número sessenta e dois, 

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

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

O Contrato de Comodato em referência tem por objetivo formalizar a entrega do equipamento 

audiovisual e informático, adquirido pela Associação de Municípios da Região de Setúbal ao 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-03-25                                                                                                         13 de 14 

Município de Santiago do Cacém, regulamentar o respetivo uso e garantir a realização do 

projeto no Município. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Constituem atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, designadamente nos domínios referidos no n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  ----------------------------------  

Compete à Câmara Municipal nos termos da alínea r), u), dd)e alínea ee) do nº 1 do artigo 33º 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, colaborar no apoio a programas e projectos 

de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central, apoiar atividades 

de natureza cultural e educativa de interesse para o município e gerir instalações, 

equipamentos, serviços e recursos físicos integrados no património do município ou colocados 

por lei sob a administração municipal. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA -------------------------------------------  

ASSUNTO: Protocolo de Colaboração para a realização de Formação em Contexto de 

Trabalho (Estágio), para um aluno do Curso Técnico Superior Profissional de 

Informação e Comercialização Turística ( CTeSP de ICTur) do Instituto Politécnico de 

Beja (IPBEJA) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Beja -----------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2021/250.10.601/2, de 15 de fevereiro, da Divisão de 

Cultura e Desporto -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificação da assinatura do Protocolo de Colaboração a estabelecer entre o 

Município de Santiago do Cacém e o Instituto Politécnico de Beja, documento que é dado 

como reproduzido na presente Ata, com o número sessenta e três, ficando arquivado na pasta 

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

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

FUNDAMENTOS: Alínea a) -O estágio formativo, estruturado num plano individual de 

formação a desenvolver em contexto de trabalho, visa a aquisição e o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira, relevantes para a 

qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo do trabalho e para a formação 

ao longo da vida; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Alínea b) O Município de Santiago do Cacém sempre tem vindo a estabelecer-se parcerias no 

sentido da aproximação entre a escola e a realidade em contexto de trabalho, desenvolvendo 

nos alunos, nomeadamente os residentes no Concelho de Santiago do Cacém, uma cultura de 

cooperação e de responsabilidade, aberta à partilha de informação e à melhoria contínua, num 

contexto organizacional;  -----------------------------------------------------------------------------------  

Alínea c) O estágio em apreço realiza-se no âmbito das competências da Divisão de Cultura e 

Desporto, num período com a duração de 750 horas, com enquadramento no Serviço 

Municipal de Museus. Iniciou a 15 de março e terminará no final de julho; ------------------------  

Alínea d) Atendendo à situação de Estado de Emergência, consequente da Pandemia por 

COVID-19, foram acauteladas as condições de funcionamento do referido estágio, com a 

criação de posto de trabalho presencial único, bem como o cumprimentos de todas as regras 

de sanitárias adequadas à situação, à semelhança dos restantes postos de trabalho atualmente 

em funcionamento, nos serviços municipais; ------------------------------------------------------------  

Alínea e) Face à duração do estágio (750 horas) e à necessidade da sua conclusão até ao final 

do mês de junho, deliberou o Vereador do Pelouro, aceitar o início do estágio no dia 15 de 

março de 2021, carecendo esta decisão, da devida ratificação Municipal em acordo com o nº 

3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-03-25                                                                                                         14 de 14 

Alínea f) No âmbito do nº 3, do artigo 8º, do Decreto Lei 43/2014, de 18 de março, que regula 

o ciclo de estudos superiores não conferente de grau académico e no uso da competência 

atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea r), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MOTOR SPORT DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ  -  

ASSUNTO: Campeonato Nacional de Enduro 2021  -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/850.10.600/13 do Serviço Municipal de Desporto.  -----------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 7.200,00 € (Sete mil e duzentos 

euros) para a Associação Motor Sport de Vila Nova de Santo André como apoio na 

organização do Campeonato Nacional de Enduro 2021.  ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 

desportiva junto da população.  ----------------------------------------------------------------------------  

Ao abrigo da alínea u) do nº1 do artigo 33.º da Lei 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 dez horas e 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 

 

 

________________________________________________ 


