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ATA NÚMERO DEZASSEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA QUINZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE 

E UM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, na Sala de reuniões da Sede da Junta 

de Freguesia de Abela, em Abela, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, 

Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-

Presidente, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, 

Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a 

fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------   

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

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

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número quinze, 

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

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

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

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

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

PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS 2021 -----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que, no dia anterior, foi iniciado o ciclo de visitas às freguesias, 

como acontecia todos anos, no âmbito da iniciativa “Presidência nas Freguesias”, o qual foi 

interrompido no ano transato devido à situação de pandemia. ----------------------------------------  

Acrescentou que, no presente ano, esta iniciativa é desenvolvida com um formato diferente 

das anteriores, dando preponderância a visitas a espaços públicos, cumprindo as regras de 

distanciamento, enquanto a situação de pandemia se mantiver. --------------------------------------  

Agradeceu em seguida à Junta de Freguesia de Abela a disponibilização das instalações, bem 

como o acompanhamento nas visitas aos diferentes locais da Freguesia. ---------------------------  

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Abela, Rui Matos, apresentou cumprimentos de 

boas vindas ao Executivo Municipal, referindo a sua satisfação pela iniciativa e pela 

realização da reunião da Câmara Municipal na Sede da Freguesia, desejando uma boa 

continuação dos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que agradecia também a disponibilidade do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia e mostrou satisfação com a recuperação da sua saúde para 

que possa prosseguir o seu trabalho, por muitos anos. -------------------------------------------------  

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

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

O Senhor Presidente informou que se mantinham os dois casos que acusaram positivo, na 

mesma família.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que a situação no Município de Odemira continuava complicada, com o 

aumento do número de casos detetado através de um amplo rasteio efetuado aos trabalhadores 

das estufas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que se colocava também a preocupação relativa às consequências para os 

municípios vizinhos, os quais poderão sofrer restrições no desconfinamento anunciado. Mais 

referiu que compreendia as medidas relativas a esta situação, mas considerava que não deviam 

ser generalizadas a todas as freguesias. -------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que o processo de vacinação no Município decorre ao mesmo ritmo do que 

está a acontecer no País, sendo que se prevê que sejam vacinadas mais de oitocentas pessoas 

nos próximos três dias. --------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que não compreendia por que razão não eram 

tomadas medidas específicas para cada situação, com a devida fiscalização do cumprimento 

das medidas de segurança, considerando que as próprias empresas o podiam fazer 

relativamente aos seus trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------  

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

ESTRADAS NACIONAIS – LIMPEZA DAS BERMAS – SINALIZAÇÃO -----------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que pôde observar que a limpeza das bermas das 

estradas está a ser feita com máquinas que circulam na via, sem sinalização apenas com os 

piscas ligados na viatura, o que lhe parece insuficiente, não tendo também dado conta de 

informação sobre o espaço onde os trabalhos se desenvolvem, no caso concreto, entre Abela e 

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

O Senhor Presidente informou que os trabalhos são desenvolvidos por zonas, estando a sua 

organização centralizada, em Lisboa, na empresa Infraestruturas de Portugal. ---------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que estão colocadas placas com a indicação 

daqueles trabalhos, à saída de S. Bartolomeu da Serra e na entrada de Abela. ---------------------  

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

CAMPEONATO DE ENDURO NA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ ---------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que esta iniciativa, apoiada pela Câmara 

Municipal e realizada no último fim de semana, foi autorizada pela Direção Geral de Saúde, 

sem a presença de público, o que não foi cumprido, em alguns locais. ------------------------------  

O Senhor Presidente informou que a realização daquela iniciativa foi devidamente 

acompanhada pela Autoridade Local de Saúde e que por parte da organização tinham sido 

cumpridos todos os pressupostos exigidos.  -------------------------------------------------------------  

Mais informou que o atual estado de emergência não permitia a presença de público e que as 

Forças de Segurança acompanharam a prova e tentaram dissuadir as pessoas, para não se 

juntarem para ver a prova. ----------------------------------------------------------------------------------  

Informou também que todos os pilotos e acompanhantes foram testados, tendo sido feitos 

mais de seiscentos testes que acusaram negativo. Acrescentou que todas as pessoas, sem 

exceção, que acederam ao espaço limitado para a organização da iniciativa e entrega de 

prémios, tinham que ser portadores de uma pulseira de segurança, pelo que não lhe constava 

que tivesse havido e/ou que venham a surgir problemas. ----------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que se tratou da primeira etapa do Campeonato 

Nacional de Enduro, na qual participaram duzentos e trinta e três pilotos, tendo existido 

alguma preocupação relativa à concretização da mesma com as restrições impostas pela 

pandemia. Situação que foi vista com a Associação Motosport, sendo que se tratava da 

primeira etapa e a organização precisava cumprir com o calendário previsto. ---------------------  

Mais referiu que acompanhou de perto o desenvolvimento dos trabalhos preparatórios, 

constatando que foi dado cumprimento aos planos de contingência e que a organização fez um 

excelente trabalho, tendo sido testadas todas as pessoas envolvidas na iniciativa. Acrescentou 

que a GNR acompanhou a prova e foi chamando a atenção das pessoas para manterem o 

distanciamento e sobre o uso de máscara, o que foi acatado, pelo que a prova se desenvolveu 

de forma positiva. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, enaltecendo o papel de toda a organização desta iniciativa e, em particular, o 

trabalho positivo dos técnicos de desporto do Município, no apoio à mesma. ---------------------  

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

SANTA CRUZ – REPARAÇÃO DE CAMINHO RURAL ---------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos chamou a atenção para a necessidade de intervenção num 

caminho rural perto da localidade de Santa Cruz, o qual está muito danificado. Acrescentou 

que foi alertado que aquele caminho tem muitas raízes de árvores à superfície, o que deverá 

ser tido em conta numa eventual intervenção da niveladora. ------------------------------------------  
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O Senhor Presidente referiu que esta situação será vista, no sentido de resolver o problema, 

logo que fôr possível. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que a União de Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra está a fazer a manutenção dos caminhos na zona 

dos Escatelares, pelo que presume que também irá intervir no caminho em causa, o que está a 

ser tratado com a mesma. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

ABELA – CONSTRUÇÃO DO PÓLO DE SAÚDE ------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos perguntou sobre o ponto de situação da construção deste 

equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que, segundo informação da Senhora Presidente da Unidade 

Local de Saúde, está previsto, para a próxima semana, iniciar a colocação dos blocos técnicos 

e outros trabalhos preparatórios, para a edificação daquele equipamento. --------------------------  

Mais informou que também está previsto iniciar, em breve, os trabalhos de beneficiação das 

extensões de Saúde de Cercal do Alentejo e de Ermidas Sado. ---------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia sete de abril de dois 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 4.202.048,20€ (Quatro milhões duzentos e dois mil 

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 268.020,17€ (Duzentos e sessenta e oito mil e vinte 

euros e dezassete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP  ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Divulgação das perguntas do PCP ao Governo sobre o encerramento da 

unidade de convalescença no Hospital do Litoral Alentejano ------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/50 do Gabinete de Apoio à Presidência  -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO das perguntas dos Senhores Deputados do PCP, eleitos pelo 

Círculo Eleitoral de Setúbal, ao Governo (através do Ministério da Saúde) sobre o 

encerramento da unidade de convalescença no Hospital do Litoral Alentejano. -------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP  ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Divulgação e conhecimento do Projeto de Resolução n.º 1171/XIV/2.ª, sobre 

a requalificação e reabertura do serviço regional e inter-regional de transporte 

ferroviário no Alentejo Litoral e Distrito de Setúbal  ----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/54 do Gabinete de Apoio à Presidência.  ------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Resolução n.º 1171/XIV/2.ª, a pedido dos 

Senhores Deputados do PCP, Bruno Dias e Paula Santos, em representação do Grupo 

Parlamentar do PCP, sobre a requalificação e reabertura do serviço regional e inter-regional de 

transporte ferroviário no Alentejo Litoral e Distrito de Setúbal. --------------------------------------  

OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que este assunto estava a ser novamente 

colocado na ordem do dia por parte dos municípios no âmbito da CIMAL, os quais, há muito 

tempo, vêm reivindicando a reposição da paragem do comboio inter-regional nas estações de 

Alcácer do Sal, Grândola e Alvalade, bem como a retoma do transporte de passageiros entre 
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Ermidas e Sines. Acrescentou que o Presidente da CP mostrou abertura sobre esta matéria, 

tendo a CIMAL solicitado uma reunião com a mesma para tratar deste assunto, por forma a 

que volte a ser uma realidade, tendo em conta que se trata de uma importante resposta para os 

utentes e um contributo para a descarbonização, com a consequente redução do transporte 

rodoviário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que esta é uma questão consensual entre as diferentes forças politicas que 

governam os municípios do Litoral Alentejano. --------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que acompanhava as preocupações do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre esta matéria, considerando que é preciso falar de uma 

forma séria e abrangente sobre a pegada ecológica, cuja redução não passava só pelo 

encerramento das fábricas de carvão, mas também pela utilização dos meios de transporte. ----  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP  ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Divulgação da Pergunta número 1698/XIV (2.ª) do PCP ao Governo sobre a 

situação e futuro dos CTT, os resultados e as ameaças da gestão privada.  -------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/51 do Gabinete de Apoio à Presidência  -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da pergunta número 1698/XIV (2.ª) do Deputado Bruno Dias, 

do Grupo Parlamentar do PCP, ao Governo (através do Ministro das Infraestruturas e 

Habitação) sobre a situação e futuro dos CTT, os resultados e as ameaças da gestão privada. 

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

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

ASSUNTO: Agendamento para discussão, do Projeto de Lei Nº 748/XIV/2ª sobre 

Instrumentos de gestão do arvoredo em meio urbano, no dia 8 de abril de 2021.  -----------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/53 do Gabinete de Apoio à Presidência.  ------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do documento remetido pelo Grupo Parlamentar “Os Verdes”, 

no qual informam que, no dia 8 de abril de 2021 a partir das 15h, será discutida em plenário 

da Assembleia da República, a seguinte iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes: ------------  

-Projeto de Lei Nº 748/XIV/2ª sobre Instrumentos de gestão do arvoredo em meio urbano. -----  

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

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

ASSUNTO: Agendamento para discussão, do Projeto de Lei Nº 72/XIV/1ª, que 

determina a não repercussão sobre os utentes das taxas municipais de direitos de 

passagem e de ocupação de subsolo, no dia 8 de abril de 2021. ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/52 do Gabinete de Apoio à Presidência.  ------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do documento remetido pelo Grupo Parlamentar “Os Verdes”, 

no qual informam que, no dia 8 de abril de 2021 a partir das 15h, será discutida em plenário 

da Assembleia da República, a iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes: -----------------------  

-Projeto de Lei Nº 72/XIV/1ª, que determina a não repercussão sobre os utentes das taxas 

municipais de direitos de passagem e de ocupação de subsolo.---------------------------------------  

OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente observou que esta era uma matéria cuja discussão se 

arrastava havia cerca de três anos, dado que existe ambiguidade na Lei sobre a cobrança desta 

taxa, sendo que a mesma não se devia refletir no consumidor final, mas sim nas empresas que 

utilizam as infraestruturas do domínio público, pelo que a Câmara Municipal não tenciona 

cobrar esta taxa, enquanto a situação não fôr devidamente clarificada. -----------------------------  
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O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu as despesas entram nos custos das empresas e que 

estas têm que obter lucros, de forma a assegurarem a sua viabilidade. ------------------------------  

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

ENTIDADE: LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO –NÚCLEO REGIONAL 

DO SUL ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento ao apoio prestado pela Câmara Municipal no Rastreio do 

Cancro da Mama. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.502/20 da Divisão de Educação, Ação Social e 

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento da Liga Portuguesa Contra o Cancro à 

Câmara Municipal de Santiago do Cacém, pelo apoio prestado na ação de Rastreio do Cancro 

da Mama, levada a cabo por esta entidade, durante este ano tão atípico, no Concelho de 

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

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

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

ASSUNTO: Alteração de local das Reuniões de Câmara de 15/04; 22/04; 29/04; 13/05; 

20/05;27/05;1 7/06; 24/06.  --------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/900.20.602/01, do Gabinete de Apoio à Presidência.  ------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do meu Despacho exarado sobre o documento interno 

com o registo nº 9060 de 12 de abril de 2021, para efeitos do disposto no n.º 4 do art.º 40 da 

Lei 75/2013 de 12 de setembro, referente à alteração do local das seguintes reuniões ordinárias 

da Câmara Municipal:  --------------------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 15 de abril -Realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de Abela, pelas 

9h30;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 22 de abril -Realiza-se na Sede da Junta Freguesia de Alvalade, pelas 

9h30;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 29 de abril -Realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de Ermidas, 

pelas 9h30;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 13 de maio –Realiza-se na Sede da Junta Freguesia de Cercal do 

Alentejo, pelas 9h30;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 20 de maio -Realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de São 

Francisco da Serra, pelas 9h30.  ---------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 27 de maio -Realiza-se na Sede da União de Freguesias de S. 

Domingos e Vale de Água, em S. Domingos, pelas 9h30; --------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 17 de junho –Realiza-se na sala do Grupo Desportivo de Santa Cruz, 

em Santa Cruz, pelas 9h30; --------------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 24 de junho –Realiza-se na Biblioteca Municipal Manuel José do 

Tojal em Vila Nova de Santo André, na Freguesia Santo André, pelas 9h30. ----------------------  

FUNDAMENTOS: UM: De acordo com o n.º 1, alínea m) do art.º 35º, do n. º3 do art.º 49 do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro e art.º 6 

do regimento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém;  -----------------------------------------  

DOIS: No âmbito da Iniciativa “Presidência nas Freguesias 2021”  --------------------------------  

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

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

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

Mil e Vinte e Cinco.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

o número setenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 

pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Álvaro Beijinha, da Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano 

Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o número setenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------------------  

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

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

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

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

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Álvaro Beijinha, da Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano 

Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Quarta Renovação das Medidas Extraordinárias e de Caráter Urgente para 

Apoio Social e Económico no Combate à Pandemia pela Doença COVID-19. ----------------   
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém  ------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/700.20.102/14, do Gabinete de Apoio à Presidência -------   

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha  -----------------  
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PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo por mim praticado, em 8 de abril de 2021, de 

aprovação à quarta renovação das medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio 

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

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

Quarta renovação das medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio social e 

económico no combate à pandemia pela doença COVID-19  -------------------------------------  

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

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

conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio social e económico no 

combate à pandemia.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

As medidas tomadas tiveram manifestamente impactos positivos no controlo da pandemia no 

nosso concelho, e é, também, por essa razão, que face ao contexto atual da situação, e para 

que se prossiga a estratégia de levantamento progressivo das medidas de confinamento, se 

considera necessário renovar pela quarta vez muitas das medidas adotadas para que, no âmbito 

da Declaração de Estado de Emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública, a situação epidemiológica atual tenha o menor impacto possível na 

transmissão da doença e no rendimento das famílias.  --------------------  ----------------------------  

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

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

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

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

a adoção e renovação das seguintes medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio ao 

nível social e económico no combate à pandemia por COVID-19, a saber:  ------------------------  

- Isenção do pagamento do direito de superfície às micro e pequenas empresas instaladas nos 

parques empresariais municipais, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2021; ---------  

- Isenção do pagamento de rendas referentes aos espaços municipais arrendados ou 

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

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

durante os meses de abril, maio e junho de 2021;  ------------------------------------------------------  

- Faturação dos 3.º e 4.º escalões do consumo de água, para todos os consumidores 

domésticos, ao preço do 2.º escalão com efeitos retroativos para os consumos referentes aos 

meses de abril, maio e junho de 2021;  -------------------------------------------------------------------  

- Isenção do pagamento das tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos nos tarifários 

sociais e de famílias numerosas nos meses de abril, maio e junho de 2021;  -----------------------  

- Isenção do pagamento das tarifas dos serviços de abastecimento de água, saneamento e 

resíduos sólidos para todas as IPSS e outras instituições equiparadas, bem como as 

Associações de Bombeiros, nos meses abril, maio e junho de 2021;  -------------------------------  

- Fornecimento gratuito de Equipamentos de Proteção Individual a bombeiros, profissionais 

de saúde, forças de segurança e funcionários de IPSS;  ------------------------------------------------  

- Apoio de emergência a famílias carenciadas devidamente assinaladas;  --------------------------  

- Manter os apoios previstos em protocolos estabelecidos com o Movimento Associativo, 

mesmo durante a paragem nas atividades;  --------------------------------------------------------------  

Fornecimento de soluções desinfetantes nos dispensadores junto de todos os terminais de 

multibanco do Concelho, que se encontrem instalados em espaço exterior;  -----------------------  

- Prossecução da campanha “Ajude a Economia Local, compre no Comércio Tradicional”;  ---  
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- Entrega de duas máscaras reutilizáveis, por mês e por pessoa, a beneficiários do rendimento 

social de inserção e beneficiários de pensão social do regime não contributivo, durante os 

meses de abril, maio e junho de 2021;  -------------------------------------------------------------------  

O meu Despacho será objeto de ratificação na próxima reunião de Câmara Municipal, 

conforme dispõe o n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico já referido, sendo igualmente as 

isenções concedidas comunicadas ao órgão deliberativo, conforme dispõe o artigo 3.º da Lei 

n.º 6/2020, de 10 de abril, que publicou o Regime excecional para promover a capacidade de 

resposta das Autarquias Locais no âmbito da pandemia da doença por COVID-19”. -------------  

FUNDAMENTOS: Os atos administrativos são passiveis de ratificação pelo órgão detentor 

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade.  -----------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2021/350.10.509/21.  ----------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Aprovar a atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos 

trabalhadores afetos às funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de 

efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos de inumações, exumações, 

trasladações, abertura e aterro de sepulturas, correspondente ao nível alto de penosidade e 

insalubridade, de valor igual a 15% da sua remuneração base diária, tendo como valor mínimo 

4,99 €, por cada dia efetivamente prestado, em sujeição àquelas condições, com efeitos 

reportados a 01 de janeiro de 2021.  ----------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar e submeter à Assembleia Municipal a adequação do Mapa de Pessoal para 2021, 

com a identificação dos postos de trabalho, cujas funções preenchem os requisitos de 

penosidade e insalubridade e nível atribuído.  -----------------------------------------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número setenta e três, 

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

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

FUNDAMENTOS: De facto: O artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que 

aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2021, prevê a atribuição de um suplemento de 

penosidade e insalubridade aos trabalhadores integrados na carreira geral de assistente 

operacional que exerçam funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento 

de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos de inumações, exumações, 

trasladações, abertura e aterro de sepulturas, de que resulte comprovada sobrecarga funcional 

que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial 

agravado de degradação do estado de saúde.  -----------------------------------------------------------  

O suplemento de penosidade e insalubridade é atribuído por cada dia de trabalho efetivamente 

prestado em que seja reconhecido um nível de insalubridade ou penosidade baixo, médio ou 

alto. O seu valor diário é abonado no intervalo entre 3,36 € e 4,09 €, para os níveis baixo ou 

médio. Quando seja reconhecido um nível de penosidade ou insalubridade alto, o valor do 

suplemento a atribuir corresponde a 15% da remuneração base diária, salvo se resultar valor 

inferior a 4,99 €, valor mínimo encontrado, e recomendado designadamente pela Direção 

Geral das Autarquias Locais, para garantir que o valor do suplemento previsto para o nível 
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alto não seja, em nenhuma circunstância, inferior ao valor previsto para o nível médio, bem 

como manter a proporção de variação entre níveis.  ----------------------------------------------------  

Compete ao órgão executivo, sob proposta financeiramente sustentada do presidente da 

câmara municipal, definir quais são as funções que preenchem os requisitos de penosidade e 

insalubridade, ouvidos os representantes dos trabalhadores e com o parecer fundamentado do 

serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho.  ----------------------------------------------------  

Considerando que:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

O mapa de pessoal do município integra trabalhadores da carreira de assistente operacional 

que exercem funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, 

higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos de inumações, exumações, trasladações, 

abertura e aterro de sepulturas;  ----------------------------------------------------------------------------  

Do exercício de tais funções resulta uma comprovada sobrecarga funcional que potencia o 

aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de 

degradação do estado de saúde;  ---------------------------------------------------------------------------  

As funções desempenhadas pelos trabalhadores afetos às áreas referidas apresentam um alto 

nível de penosidade ou insalubridade, de acordo com a análise relativa aos níveis de 

penosidade e insalubridade efetuada pelo serviço de higiene e segurança no trabalho, que 

integra o processo;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

A verba para atribuição do referido suplemento tem dotação no orçamento de 2021, na rubrica 

orçamental sob a classificação 01 02 13 02.  ------------------------------------------------------------  

Foi efetuada a adequação do mapa de pessoal com indicação dos postos de trabalho com 

funções que preenchem os requisitos de penosidade insalubridade e nível atribuído, que se 

distribuem nas áreas das unidades orgânicas Divisão de Projeto e Obras, Divisão de 

Comodidade Local e Serviço de Salubridade e Espaços Verdes.  ------------------------------------  

Nos termos do n.º 3 do artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, foram ouvidos os 

representantes dos trabalhadores, cujas apreciações constam do processo.  ------------------------  

De direito: De acordo com o artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro (Orçamento 

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

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

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que esta lei devia ser revista pela Assembleia 

da República, porque não foram consideradas algumas situações de risco, originando 

situações injustas entre trabalhadores na sua aplicação. -----------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que se tratava de uma luta antiga dos trabalhadores, 

lamentando que a lei não contemple outras situações de risco, nomeadamente os asfaltadores, 

os quais, para além de executarem um trabalho duro estão sujeitos a emanação de enxofre, e 

os trabalhadores dos canis que também correm riscos. Acrescentou que foi dado um passo no 

sentido de compensar estes trabalhadores, mas esta situação vai criar algum desconforto entre 

os mesmos, lamentando, mais uma vez, que estes e outros trabalhadores em situações 

similares não tenham sido abrangidos por esta lei. -----------------------------------------------------  

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

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

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

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2020/250.20.600/16 ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a consolidação da mobilidade do trabalhador Pedro Alexandre 

Marques Rodrigues, da carreira e categoria de Assistente Operacional, para a categoria de 

Encarregado Operacional. ----------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: De facto: A mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do 

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

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

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

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

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

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Álvaro Beijinha, da Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano 

Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Habitação, sita no Bairro das Flores, n.º 331, em Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 9093 de 31/03/2021 - Processo 

2021/300.10.009/35 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 localizada no Bairro das Flores, n.º 

331 em Vila Nova de Santo André prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 1674 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 702, da freguesia de Santo André, com 

o valor de transação de 190.000,00 € (cento e noventa 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: SÉRGIO DE BRITO CAMPOS -------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: “Derreada Nova” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do 

Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/120 e informação técnica n.º 8632/2021, de 07-04-2021, 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
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PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 

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

do Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 10, Secção “BB”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 2867/20180302, com área total 54100 m²emCercal 

do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor de Bruno Filipe Correia Dias e Carla 

Joana Pereira Ramos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 8406, de 24/03/2021, é solicitado emissão 

de certidão para constituição de compropriedade para o prédio RÚSTICO denominado 

“Derreada Nova” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na matriz 

sob o artigo rústico 10, Secção “BB”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

2867/20180302, com área total 54100 m²emCercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do 

Alentejo, a favor de Bruno Filipe Correia Dias e Carla Joana Pereira Ramos. ---------------------  

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: PETRIN PETRÓLEOS E INVESTIMENTO, S.A  -------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de um Posto de Abastecimento de Combustíveis CO 

Área de Serviço  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Estrada Nacional, 261-KM 79+320D – Alvalade  -----------------------------  

REFERÊNCIA: Informação Prévia 06/2020/138, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística, em nome de Petrin Petróleos e Investimentos, S.A.  ------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de um Posto de Abastecimento de Combustíveis com 

área de serviço, nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- 

SNDFCI, no prédio denominado “Estrada Nacional, 261-KM 79+320D – Alvalade”, inscrito 

na matriz urbana sob o artigo 2143 descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

1809, da Freguesia de Alvalade Sado.  -------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade.  ----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal.  ------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, não se encontra abrangida por nenhuma 

condicionante (servidão administrativa ou restrição de utilidade pública), está localizada numa 

área classificada como de baixo risco de incêndio e tem um afastamento da proposta de 

implantação ao limite do prédio da edificação de cerca 15 m e superior a 50 m da mancha 

florestal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 23 de março de 2021.  -----  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF.  ------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

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

ASSUNTO: Isenção de pagamento de taxas de urbanismo ---------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Avenida de Sines – ZIL II Lote 1 Vila Nova de Santo André ----------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2019/125 datado de 18/10/2019, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo 

André ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da isenção de pagamento de taxas de urbanismo, referentes à 

entrada de processo de obras de edificação no valor de 140,60 € e 1747,38 referentes à 

emissão de alvará de licença de construção. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Alínea a) do nº 1 do artigo 8º do Regulamento de Taxas Urbanismo, que 

institui que pessoas coletivas de direito público, direito privado ou de utilidade pública 

administrativa, às quais a lei também confira tal isenção, estão isentas do pagamento de taxas 

de urbanismo quando as operações a realizar forem destinadas a utilização própria. -------------  

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

ENTIDADE: CARLOS MANUEL GONÇALVES SANTOS ROSA ---------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca do lote 45 do Loteamento Municipal Zona IV. -----  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.003/10de 31de março, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar o Senhor Carlos Manuel Gonçalves Santos Rosa, a constituir 

hipoteca, para efeitos de construção, do Lote 45 do Loteamento Municipal Zona IV, em 

Santiago do Cacém, junto do Banco Santander Totta, S.A.,e que a mesma prevaleça em caso 

de reversão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM -De acordo com o solicitado pelo requerente em 30 de março/2021. 

DOIS -Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Habitação Municipal  -----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.201/38, de 09 de abril de 2021,Divisão de 

Administração e Finanças, Serviço de Aprovisionamento e Património. ---------------------------  

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano destinado a 

habitação, fração autónoma designada pela letra “E” do artigo 2710º, da União de Freguesias 

de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra, correspondente ao 2º andar 

esquerdo, Bloco C, da Praceta dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém, ao 

Enfermeiro João José Fernandes Garcia.  ----------------------------------------------------------------  

Dois –Aprovar a Minuta de Contrato, documento que é dado como reproduzido na presente 

Ata, com o número setenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois 

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

FUNDAMENTOS: Um –O Enfermeiro João Garcia encontra-se a desempenhar funções de 

Coordenador do Centro de Resposta Integrada do Litoral Alentejano, atividade que é 

considerada de interesse público para o Município de Santiago do Cacém. ------------------------  

Dois -No âmbito do processo de incentivo e apoio à fixação de Técnicos de Saúde no 

concelho de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------  

Três – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública –Arrendamentos Rurais - Alteração do local de realização.  --  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.005/98, de 29/03/2021da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Alterar o número três da deliberação camarária de 01/04/2021, relativo ao local 

de realização da Hasta Pública, para atribuição do direito ao arrendamento de várias parcelas 

de terreno, em prédios rústicos localizados no concelho de Santiago do Cacém, passando a 

mesma a ter lugar no edifício sede da Junta de freguesia de Alvalade, no decurso da reunião 

da Câmara Municipal, mantendo-se a data do próximo dia 22 de abril, pelas 10,00 horas. ------   

FUNDAMENTOS: Tendo em conta a realização da iniciativa “Presidência nas Freguesias”, 

que terá lugar na freguesia de Alvalade, de 21 a 23 de abril do corrente ano. ----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número vinte e três 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 3.522,51 € (três mil 

quinhentos e vinte e dois euros e cinquenta e um cêntimo) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém, 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;  ---------  
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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 --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2021/2022 –Aprovação ------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/150.20.101/10, de 15/02/2021, da Divisão de Educação, 

Ação Social e Saúde -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar o Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2021/2022, 

documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número setenta e cinco, 

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

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

Dois: Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar os vinte e 

cinco circuitos especiais de transporte escolar para o Ano Letivo 2021/2022 previstos.  ---------  

FUNDAMENTOS: alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; artigos 10º e 15º do Decreto-Lei nº 

299/84, de 5 de setembro e Portaria nº 766/84, de 27 de setembro. ----------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2020/2021 – Aprovação das listas definitivas das 

Renovações e aumento do número de vagas destinadas às Primeiras Candidaturas. -------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/150.10.702/37 de 20/07/2020, da DEASS. -------------------  

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

PROPOSTA: UM –Aprovar as listas definitivas de aprovação e de não aprovação de 

candidaturas a Renovação de Bolsas de Estudo 2020/2021, documento que é dado como 

reproduzido na presente Ata, com o número setenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa 

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

Reunião, de que resulta a atribuição de 17 Bolsas de Estudo no valor mensal de 130,00€, para 

o período de outubro de 2020 a julho de 2021, a que corresponde o valor total a cabimentar de 

22.100,00€, devendo as bolsas ser liquidadas mensalmente e as primeiras mensalidades pagas 

até ao último dia do mês seguinte ao da afixação das referidas listas; -------------------------------  

DOIS – aumentar o número de vagas destinadas a Primeiras Candidaturas de 19 para 23. ------  

FUNDAMENTOS: UM –Artigo 1º, artigo 5º, artigo 6º, número 3 do artigo 8º, número 6 do 

artigo 9º, artigo 11º, alíneas b), d) e e) do artigo 15º e artigo 17º do Regulamento Municipal 

para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior; ----------------------------------------  

DOIS –Das 21 vagas abertas destinadas a Renovações: -----------------------------------------------  

a) 17 ficam preenchidas por os candidatos reunirem as condições, quer de admissão quer de 

aprovação no concurso; -------------------------------------------------------------------------------------  

b) 2 estudantes não apresentaram candidatura a renovação da sua bolsa de estudo; ---------------  

c) 2 candidatos não reuniram as condições, quer de admissão quer de aprovação no concurso. -  

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
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ASSUNTO: Procedimento concursal comum para recrutamento de 1 Técnico Superior 

(Multimédia e fotografia), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado.  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2020/250.10.101/20.  ----------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 1 Técnico 

Superior (Multimédia e fotografia), em regime de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, a que possam concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de 

emprego público e utilização da reserva de recrutamento interna que venha a ser constituída 

após a homologação da lista de ordenação final, tendo como número máximo as vagas que se 

verifiquem no mapa de pessoal.  --------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento pode ser 

efetuado por procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público.  ------------------------------------------------------------------------------  

Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento.  ------------------------------------  

Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 

tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais (EGRAS) 

ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada 

pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias 

locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 

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

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Álvaro Beijinha, da Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano 

Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e 

Francisco de Sousa, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de 

Assistente Técnico (Administrativo), em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado.  -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2020/250.10.101/19.  ----------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento de Assistente Técnico (Administrativo), em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, a que possam concorrer os trabalhadores com e 

sem vínculo de emprego público.  -------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento pode ser 

efetuado por procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público.  ------------------------------------------------------------------------------  

Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento.  ------------------------------------  
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Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 

tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais (EGRAS) 

ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada 

pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias 

locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 

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

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Álvaro Beijinha, da Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano 

Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e 

Francisco de Sousa, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal comum para recrutamento de 1 Técnico Superior 

(Economia) e 1 Técnico Superior (na área do Ambiente), em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.  ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2021/250.10.101/1 e 2021/250.10.101/2.  ----------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 1 Técnico 

Superior (Economia) e 1 Técnico Superior (na área do Ambiente), em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a que possam concorrer os 

trabalhadores com e sem vínculo de emprego público e utilização da reserva de recrutamento 

interna que venha a ser constituída após a homologação da lista de ordenação final, tendo 

como número máximo as vagas que se verifiquem no mapa de pessoal.  ---------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento pode ser 

efetuado por procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público.  ------------------------------------------------------------------------------  

Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento.  ------------------------------------  

Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 

tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais (EGRAS) 

ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada 

pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias 

locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 

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

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Álvaro Beijinha, da Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano 

Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e 

Francisco de Sousa, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------  
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Uma abstenção, do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal comum para recrutamento de 12 postos de 

trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.  ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processos n.ºs 2021/250.10.101/3 - 2021/250.10.101/4 – 

2021/250.10.101/5 – 2021/250.10.101/6 – 2021/250.10.101/7 e 2021/250.10.101/8.  ------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 2 

Assistentes Operacionais (Asfaltador), 1 Assistente Operacional (Calceteiro), 2 Assistentes 

Operacionais (Pedreiro), 2 Assistentes Operacionais (Canalizador), 2 Assistentes 

Operacionais (Cantoneiro de Limpeza), e 3 Assistentes Operacionais (Jardineiro), em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a que possam 

concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público e utilização da reserva de 

recrutamento interna que venha a ser constituída após a homologação da lista de ordenação 

final, tendo como número máximo as vagas que se verifiquem no mapa de pessoal.  ------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento pode ser 

efetuado por procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público.  ------------------------------------------------------------------------------  

Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento.  ------------------------------------  

Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 

tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais (EGRAS) 

ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada 

pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias 

locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas (INA).  -----------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 

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

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Álvaro Beijinha, da Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano 

Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e 

Francisco de Sousa, eleitos do PS. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reunião pelas onze horas e vinte e cinco minutos. ----------------------------------------------- ------- 

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