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ATA NÚMERO VINTE E SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA OITO DE JULHO DE DOIS MIL 

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

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

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

Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 

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

Domingues Ramos, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Verificou se a ausência do Senhor Vereador Luis dos Santos-----------------------------------------  

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

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 FALTA:- ----------------------------------  

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

Filipe dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O Senhor Presidente informou que houve um aumento do número de casos de COVID-19 no 

Município, tal como acontece em todo o país que regista cerca de três mil casos diários.--------  

Mais referiu que na Escola Básica Frei André da Veiga em Santiago do Cacém, surgiram 

alguns casos em alunos do 1º Ciclo, tendo todos os alunos ido para casa, no entanto, a Escola 

irá continuar a funcionar com os alunos do 2º Ciclo.  --------------------------------------------------  

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

REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO 

LITORAL ALENTEJANO ------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que no dia vinte e nove de junho, reuniu com o Conselho de 

Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, e como foi contatado por 

algumas cooperações de Bombeiros do Município a dar conta das dificuldades que estão a 

passar devido à falta de pagamento por parte do Hospital, em que as dividas que rondam os 

sessenta e os setenta mil euros por cooperação, solicitou informação sobre a situação. ----------  

Mais referiu que segundo informação do Conselho de Administração da ULSLA, estas dívidas 

se devem ao facto da rubrica se encontrar sem verba, tendo em conta que houve um aumento 

das despesas devido à pandemia Covid-19, estando a aguardar que haja um reforço de verbas 

por parte da tutela.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia sete de julho de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.078.607,58€ (seis milhões e setenta e oito mil 

seiscentos e sete euros e cinquenta e oito cêntimos). ---------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 297.098,84€ (duzentos e noventa e sete mil noventa e 

oito euros e oitenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Projeto de Resolução n.º 1165/XIV/2.ª - Reconstituição das NUTS 3 Grande 

Lisboa e Península de Setúbal no âmbito da NUTS 2 AML, aprovado por unanimidade 

no dia 9 de junho, na Assembleia da República  ----------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/88 do Gabinete de Apoio à Presidência  -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da aprovação, por unanimidade, da proposta apresentada pelo 

PCP -Projeto de Resolução n.º 1165/XIV/2.ª pela Reconstituição das NUTS 3 Grande Lisboa 

e Península de Setúbal, no âmbito da NUTS 2 –, no dia 9 de junho, na Assembleia da 

República. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: COMISSÃO DE UTENTES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO 

CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Resolução Tribuna Pública Santiago do Cacém  ------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/89do Gabinete de Apoio à Presidência. --------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da Resolução aprovada, por unanimidade e aclamação, por 

todos os Utentes, Profissionais de Saúde e Autarcas presentes na Tribuna Pública, em defesa 

do Serviço Nacional de Saúde, e pela melhoria dos Serviços de Saúde no Concelho e na 

Região do Litoral Alentejano, realizada pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do 

Concelho de Santiago do Cacém, no dia 21 de maio de 2021. ----------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Divulgação das Perguntas do PCP ao Governo sobre a Compensação dos 

Municípios pela realização de despesas no âmbito do combate à epidemia da COVID-19 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/92 do Gabinete de Apoio à Presidência  -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO das perguntas da Senhora Deputada Paula Santos, do Grupo 

Parlamentar do PCP, ao Governo (através do Ministério da Modernização do Estado e da 

Administração Pública e do Ministério do Planeamento) sobre a Compensação dos 

Municípios pela realização de despesas no âmbito do combate à epidemia da COVID-19. ------  

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

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

ASSUNTO: Quinta 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 2021/700.20.102/25, do Gabinete de Apoio à Presidência  ------  

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

PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo por mim praticado, em 30 de junho 2021, de 

aprovação da quinta renovação das medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio 

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

----------------------------------------------DESPACHO------------------------------------------------- 

Quinta 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 
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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, em que a 

estratégia de levantamento de medidas de confinamento não irá prosseguir no território 

nacional continental, se considera necessário renovar pela quinta vez muitas das medidas 

adotadas para que, no âmbito da situação de calamidade, 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 julho, agosto e setembro 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 julho, agosto e setembro de 2021;  -----------------------------------------------  

- Isenção do pagamento de taxas referentes à ocupação de espaço público e publicidade de 

estabelecimentos comerciais, nos meses de julho, agosto e setembro 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 julho, agosto e setembro de 2021;  ------------------------------------------------------------  

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

sociais e de famílias numerosas nos meses de julho, agosto e setembro 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 de julho, agosto e setembro 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”;  ---  

- 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 julho, agosto e setembro de 2021;  ------------------------------------------------------------  

Atendendo a que as competências de utilização e ocupação da via pública e afixação de 

publicidade de natureza comercial se encontram delegadas nas Juntas de Freguesia do 

Município, a Câmara Municipal, nos termos da alínea j) n.º 1 do artigo 25.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, submeterá a deliberação da Assembleia Municipal, compensar 
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estas autarquias pela perda de receita, sendo esta compensação calculada pelo valor 

correspondente à receita realizada durante os meses de julho, agosto e setembro de 2019, 

como forma de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das populações. -----------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Conta Final e Revisão de Preços Provisória -“Requalificação da Envolvente 

da Igreja Matriz e da Rua da Parreira”, no Cercal do Alentejo. --------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.001/21, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM -Aprovar a conta final e revisão de preços provisória, documento que é 

dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e vinte, 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 da Envolvente da Igreja Matriz e da 

Rua da Parreira em Cercal do Alentejo, de acordo com o seguinte resumo: ------------------------  

Contrato ................................................... 634.739,34 €(IVA incluído)  ----------------------------  

Faturado .........................................……...631.726,82 € (IVA incluído)  ---------------------------  

Auto Trabalhos a Menos ….…………  ..:3.012.52 € (IVA incluído)  -------------------------------  

Revisão de Preços Provisória ….…….....:3.381,38 €(IVA incluído).  -------------------------------  

DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 3.189,98 € 

acrescido de IVA (191,40€), o que totaliza o valor de 3.381,38 €(três mil, trezentos, oitenta e 

um euros e trinta e oito cêntimos), de acordo com as respetivas rúbricas do P.P.I. ----------------    

-----------------------------------------------Revisão Preços Provisória--------------------------- 

----------------------------------------S/ IVA---------------- --------------C/ IVA----------------- 

Requalificação da 

Praça da Igreja Matriz 

Objectivo: 3.3.1.1.2. 

Projecto: 2016/084 

2.019,88 €------------------- 2.141,07 €--------------------------- 

Pedonalização da Rua 

da Parreira 

Objectivo: 3.3.1.1.2. 

Projecto: 2016/090 

1.170,10 €------------------- 1.240,31 €--------------------------- 

TOTAL 3.189,98 €-------------------- 3.381,38 €--------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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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, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  

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

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

ASSUNTO: Adesão à Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago  ---------------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/900.20.400/21 –Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo.  

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

PROPOSTA: 1. Submeter à Assembleia Municipal a aprovação da adesão do Município de 

Santiago do Cacém à Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago;  --------------------------  

2. Aprovar o pagamento da quota anual no valor de 500€ (valor respeitante a sócios coletivos / 

Municípios);  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Aprovar a nomeação do técnico Hélder Manuel Vilhena Pereira Pinela Gonçalves como 

representante do Município de Santiago do Cacém na Federação Portuguesa do Caminho de 

Santiago. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e vinte 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: de acordo com o disposto no documento interno nº 15122 de 

14.06.2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: 1. De acordo com o disposto nas alíneas t) e oo) do n.º1 do Artigo 33.º,do Regime 

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

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

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

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

ENTIDADE: ARMANDO MARIA CONSTANTINO ---------------------------------------------  

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

debitados na fatura n.º 001/136737/2020 no valor de 90,79€ e na fatura nº 001/ 9201/ 

2021 no valor de 85,72, referente ao consumidor 2858. --------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Malmedra, Santiago Cacém. -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/350.30.001/2021, documento interno nº 15322 de 

16/06/2021, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

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

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

PROPOSTA: 1. Autorizar a redução de 9,16€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e 25,02 

€ na tarifa variável da Água (sem IVA).  -----------------------------------------------------------------  

2. Autorizar a redução de 11,59€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e 33,32€ 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 --------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-07-08                                                                                                         6 de 16 

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

ENTIDADE: ANTONIO JORGE FERREIRA MARTINHO ------------------------------------  

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

debitados na fatura n.º 001/40397/2021 no valor de 330,56 €€, referente ao consumidor 

n.º 995072. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Foros da Casa Nova, S. Domingos. ----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/ 350.30.001/108, documento interno nº 15350 de 

16/06/2021, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 42,51€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 

156,71€ 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: LUDGERO MANUEL SERAFIM BERNARDES --------------------------------  

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

debitados na fatura n.º 001/55279/2021 no valor de 189,42€ referente ao consumidor n.º 

2876. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte da Estrada de Baixo -Vale Seco, Santiago Cacém ---------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.002/48, documento interno nº 15356 de 

16/06/2021, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 15,83€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 96,59€ 

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

ASSUNTO: Adjudicação da empreitada de “Qualificação da Área de Acolhimento 

Empresarial de Vila Nova de Santo André”  ---------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.  -------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº2021/300.10.001/9, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, 

conforme documento em anexo;  --------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, da empreitada de 

Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Vila Nova de Santo André, à 

SUBMERCI - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, LDA, pelo valor de 2 175 597,02 € (dois 

milhões cento e setenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete euros e dois cêntimos), a que 

acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado, no montante de 130 535,82 € (cento e trinta 

mil quinhentos e trinta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos), tudo num total de 2 306 

132,84 € (dois milhões trezentos e seis mil, cento e trinta e dois euros e oitenta e quatro 

cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Três – Aprovar a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário, conforme documento em 

anexo, de acordo com o disposto no nº 1 do artº 98º do CCP.  ---------------------------------------  

Documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata, com o número cento e vinte e 

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

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

FUNDAMENTOS: Um – Para efeitos do disposto no nº 1 do artº 73º, e nos nºs 3 e 4 do artº 

148º, ambos do Código dos Contratos Públicos;  -------------------------------------------------------  

Dois - O órgão competente para tomar a decisão de contratar, e consequentemente, de 

adjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) 

do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro.  ------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Projeto de Lei n.º 880/XIV-2, que prorroga o prazo do processo de 

reconversão das Áreas Urbanas de Géneses Ilegal (alteração à lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/91 do Gabinete de Apoio à Presidência  -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Lei n.º 880/XIV-2 apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PCP à Assembleia da República, que prorroga o prazo do processo de 

reconversão das Áreas Urbanas de Géneses Ilegal (alteração à lei n.º 91/95, de 2 de setembro). 

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

ENTIDADE: EDUARDO ANTÓNIO MARIA ROSA ---------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote nº 147 do Loteamento 

Municipal Zona de Expansão de Alvalade. -----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA:1986/300.50.200/3 de 05/11/2018, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM –Revogar a Deliberação de Câmara de 01 de agosto de 2019 em virtude de 

não se ter efetuado a transmissão do lote; ----------------------------------------------------------------  

DOIS -Autorizar a transmissão do Lote nº 147 do Loteamento Municipal da Zona de 

Expansão de Alvalade, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2265º e descrito na 
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CRCPCA de Santiago do Cacém sob a ficha nº 873/19980216da freguesia de Alvalade Sado, 

para o senhor Jan Dirk Rozeboom. ------------------------------------------------------------------------  

TRÊS -Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, no Serviço de Aprovisionamento e Património. ------------------------  

FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pelo requerente; -------------------------------  

b) Conforme Condições de Constituição do Direito de Superfície; ----------------------------------  

c) 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: NORBERTO ROSA TEIXEIRA MARTINS --------------------------------------  

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 03/2021/290 de 18/06/2021 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Norberto Rosa Teixeira Martins. -----------------------------------  

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 Rua dos Navegantes, Banda 2, Edifício 6, r/c B, inscrito na matriz sob o artigo 4257, 

fração S e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1632/19920331, Fração S, 

Santo André, com o valor de transação de 95.000,00 € (noventa e cinco mil euros).  -------------  

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: SÓNIA ISABEL DAS DORES CARMINHOS ------------------------------------  

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 03/2021/333 de 01/07/2021 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Sónia Isabel das Dores Carminhos. --------------------------------  

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 no Passeio das Barcas, nº 63, Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 
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4263 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1612/19920302, Vila Nova de 

Santo André, cujo valor de transação é de 115.000,00 € (cento e quinze mil euros).  -------------  

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: MARIA FERNANDA FONSECA DOS SANTOS, CABEÇA DE CASAL 

DA HERANÇA DEDUARTE ANTONIO MARIA MALAQUIAS.  ----------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote nº 16 do Loteamento 

Municipal Aldeia dos Chãos. ----------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA:2021/300.50.200/20, de 23/06/2021, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM –Autorizar os herdeiros de DUARTE ANTONIO MARIA MALAQUIAS, 

a transmitir os direitos que possuem sobre o Lote nº 16 do Loteamento Municipal de Aldeia 

dos Chãos, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2591º e descrito na CRCPCA de 

Santiago do Cacém sob a ficha nº 2952/20090113da freguesia de Santiago do Cacém, para o 

senhor João Maria da Silva Pereira. -----------------------------------------------------------------------  

DOIS -Deve a requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, no Serviço de Aprovisionamento e Património. ------------------------  

FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pela requerente; -------------------------------  

b) Conforme Condições de Constituição do Direito de Superfície; ----------------------------------  

c) 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: CARLA SOFIA BORGES FERREIRINHA COELHO -------------------------  

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 03/2021/328 de 01/07/2021 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Carla Sofia Borges Ferreirinha Coelho. ---------------------------  

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 no Passeio das Barcas, nº 74, Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 
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4271, Fração AC e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 2063/19930521 – 

Fração AC, Vila Nova de Santo André, cujo valor de transação é de 100.000,00 € (cento mil 

euros).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Alienação de Veículos, Máquinas e Equipamentos diversos – Hasta Pública -  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2021/300.10.005/176de 24 de maio, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: 1. Adjudicar o Lote 1 (Nissan 46-31-IR) à empresa Valorsines, pelo valor de 

500,00 Euros (quinhentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da 

Hasta Pública.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 200,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines, a empresa Ambigrup e o Senhor Ramiro Pereira. ----   

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

2. Adjudicar o Lote 2 (Mitsubishi 62-20-DQ) à empresa Valorsines, pelo valor de 250,00 

Euros (duzentos e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da 

Hasta Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 150,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines e a empresa Ambigrup. -----------------------------------  

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

3. Adjudicar o Lote 3 (Opel Corsa 27-70-IA) à empresa Valorsines, pelo valor de 150,00 

Euros (cento e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da 

Hasta Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 100,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta única. ---------------------------------------------------------------------------  

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

4. Adjudicar o Lote 4 (Mercedes 51-84-BE) à empresa Valorsines, pelo valor de 2.700,00 

Euros (dois mil e setecentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da 

Hasta Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 1.000,00 Euros. ----------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  
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3. Foram licitantes a empresa Valorsines e a empresa Ambigrup. -----------------------------------  

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

5. Adjudicar o Lote 5 (Mercedes EU-01-55) à empresa Valorsines, pelo valor de 1.700,00 

Euros (mil e setecentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da 

Hasta Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 1.000,00 Euros. ----------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines e a empresa Ambigrup. -----------------------------------  

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

6. Adjudicar o Lote 6 (Nissan 79-72-BC) à empresa Electrificadora de Santiago, pelo valor de 

1.900,00 Euros (mil e novecentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes 

condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 1.000,00 Euros. ----------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Electrificadora de Santiago e a empresa Valorsines. ---------------  

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

7. Adjudicar o Lote 7 (Nissan XE-99-35) à empresa Valorsines, pelo valor de 1.200,00 Euros 

(mil e duzentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da Hasta 

Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 1.000,00 Euros. ----------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines e a empresa Ambigrup. -----------------------------------  

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

8. Adjudicar o Lote 8 (Nissan 86-89-HD) à empresa Valorsines, pelo valor de 350,00 Euros 

(trezentos e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da Hasta 

Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 200,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines e a empresa Ambigrup. -----------------------------------  

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

9. Adjudicar o Lote 9 (Volkswagen 00-93-BH) à empresa Valorsines, pelo valor de 150,00 

Euros (cento e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da 

Hasta Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 100,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta única. ---------------------------------------------------------------------------  

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

10. Adjudicar o Lote 10 (Volvo XE-18-76) à empresa Valorsines, pelo valor de 6.200,00 

Euros (seis mil e duzentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da 

Hasta Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 3.000,00 Euros. ----------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines a empresa IDESP e o Senhor Mário Garcia. -----------  

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

11. Adjudicar o Lote 11 (Mitsubishi 38-18-PE) à empresa Valorsines, pelo valor de 600,00 

Euros (seiscentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da Hasta 

Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 250,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines, o Senhor Mário Garcia e o Senhor Ramiro Pereira. 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. Adjudicar o Lote 12 (Opel Corsa 12-23-HF) à empresa Valorsines, pelo valor de 200,00 

Euros (duzentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da Hasta 

Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 150,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta única. ---------------------------------------------------------------------------  

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

13. Adjudicar o Lote 13 (Ford Transit 95-49-NC) à empresa Valorsines, pelo valor de 

550,00 Euros (quinhentos e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes 

condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 500,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta única. ---------------------------------------------------------------------------  

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

14. Adjudicar o Lote 14 (Máquina Giratória) à empresa Valorsines, pelo valor de 5.600,00 

Euros (cinco mil e seiscentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições 

da Hasta Pública.---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 4.000,00 Euros. ----------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines, Transmissão Sado e o Senhor Mário Garcia. ---------  

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

15. Adjudicar o Lote 15 (Máquina Pavimentadora) à empresa Valorsines, pelo valor de 

4.200,00 Euros (quatro mil e duzentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes 

condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 4.000,00 Euros. ----------------------------------  

2. Adjudicado à proposta única. ---------------------------------------------------------------------------  

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

16. Adjudicar o Lote 16 (Máquina Empilhadora Monta-Cargas) à empresa Valorsines, 

pelo valor de 1.600,00 Euros (mil e seiscentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas 

restantes condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 250,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines, a empresa IDESP, a empresa Ambigrup e o Senhor 

Vitorino Costa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

17. Adjudicar o Lote 17 (Máquina Dumper/Jumbo 30A/02/450) à empresa Valorsines, pelo 

valor de 270,00 Euros (duzentos e setenta euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes 

condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 120,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines e a empresa Ambigrup.  -----------------------------------  

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

18. Adjudicar o Lote 18 (Máquina Dumper/Jumbo 30A/02/267) à empresa Valorsines, pelo 

valor de 320,00 Euros (trezentos e vinte euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes 

condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 120,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines e a empresa Ambigrup.  -----------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19. Adjudicar o Lote 19 (Máquina Dumper/Jumbo/Puma 28A/03/773) à empresa 

Valorsines, pelo valor de 220,00 Euros (duzentos e vinte euros) acrescido de IVA à taxa legal 

e nas restantes condições da Hasta Pública. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 120,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines e a empresa Ambigrup.  -----------------------------------  

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

20. Adjudicar o Lote 20 (Máquina Dumper/Jumbo Betoneira) à empresa Valorsines, pelo 

valor de 600,00 Euros (seiscentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes 

condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 150,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines e o Senhor Rui Manuel.  ----------------------------------  

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

21. Adjudicar o Lote 21 (Máquina Cilindro) à empresa Valorsines, pelo valor de 1.550,00 

Euros (mil quinhentos e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes 

condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 350,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines, a empresa IDESP, a Ambigrup, a empresa 

Transmissão Sado, a empresa Digiviana e o Senhor Lino Santos. -----------------------------------  

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

22. Adjudicar o Lote 22 (Máquina Rectro Escavadora JC-96-03) à empresa Valorsines, 

pelo valor de 2.400,00 Euros (dois mil e quatrocentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e 

nas restantes condições da Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 1.500,00 Euros. ----------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines e o Senhor Vitorino Costa. -------------------------------  

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

23. Adjudicar o Lote 23 (Carregador Frontal Jonh Deere) ao Senhor José Pereira Vilhena 

da Costa, pelo valor de 2.950,00 Euros (dois mil novecentos e cinquenta euros) acrescido de 

IVA à taxa legal e nas restantes condições da Hasta Pública. -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 200,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines e os Senhor José Assunção, José Pereira da Costa, 

João Sobral, Jorge Nunes, Rafael Neves. ----------------------------------------------------------------  

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

24. Adjudicar o Lote 24 (Carregador Frontal Jonh Deere) ao Senhor José Pereira Vilhena 

da Costa, pelo valor de 2.600,00 Euros (dois mil e seiscentos euros) acrescido de IVA à taxa 

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

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 200,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines, a empresa Rodrigues e Pratas e os Senhores José 

Assunção, José Pereira da Costa, Jorge Nunes, Rafael Neves.----------------------------------------  

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

25. Adjudicar o Lote 25 (Carregador Frontal Jonh Deere) ao Senhor António Henrique, 

pelo valor de 2.300,00 Euros (dois mil e trezentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas 

restantes condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 200,00 Euros.-------------------------------------  
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2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines, a empresa Rodrigues e Pratas e os Senhores Rafael 

Neves e António Henrique.---------------------------------------------------------------------------------  

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

26. Adjudicar o Lote 26 (Depósito de Água) à empresa Valorsines, pelo valor de 530,00 

Euros (quinhentos e trinta euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da 

Hasta Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 150,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines, a empresa Persines. ---------------------------------------  

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

27. Adjudicar o Lote 27 (Depósito de Água) à empresa Valorsines, pelo valor de 500,00 

Euros (quinhentos euros) acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições da Hasta 

Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 150,00 Euros.-------------------------------------  

2. Adjudicado à proposta mais elevada. ------------------------------------------------------------------  

3. Foram licitantes a empresa Valorsines, a empresa Persines e o Senhor José Assunção. -------   

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

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

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

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

ASSUNTO: Pagamento de duas Coimas à GNR ----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/300.40.511/27 de 08/06/2021, da Divisão de Projeto e 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Mestre. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Efetuar o pagamento de duas coimas, à GNR, no valor total de 360,00 € 

(trezentos e sessenta euros). --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: O trabalhador José Maria da Conceição dos Santos estava no exercício 

de funções e dependência funcional do Município de Santiago do Cacém, circulando num 

veículo deste Município que havia estado a efetuar trabalhos na Rede Pluvial na EM 517, e 

que estaria a deslocar-se para o estaleiro municipal, quando, foi fiscalizado pelo Guarda 

Nacional Republicana, tendo sido verificadas algumas irregularidades, motivo que levou a que 

fossem aplicadas as coimas ora em causa, conforme informação anexa à presente proposta e 

da qual fazem parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------  

À semelhança do já assumido em situações semelhantes, propõe-se que, o município assuma o 

pagamento das coimas acima referidas. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  --  

DO CERCAL DO ALENTEJO  ------------------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número trinta e cinco, de dois mil e vinte e um do Serviço 

Municipal de Proteção Civil.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 5.353,09 € (cinco mil  

trezentos e cinquenta e três euros e nove cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo 3º trimestre de 

2021, assim como acertos das mesmas. ------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-07-08                                                                                                         15 de 16 

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

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

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

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 trinta e quatro de dois mil e vinte e um do Serviço 

Municipal de Proteção Civil.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.953,33 € (quatro mil 

novecentos e cinquenta e três euros e trinta e três cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém, terceiro 

trimestre de 2021 e acertos respeitantes ao segundo trimestre.  ---------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: AGACAVOALTE –ASSOCIAÇÃO GRUPO À CANTE ALENETEJANO 

VOZES ALÉM TEJO -------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2021/850.10.002.01/7da Divisão de Cultura e Desporto ---  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a 

AGACAVOALTE como forma de apoio ao funcionamento da Associação ------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-A AGACAVOALTE desenvolve um importante trabalho no fomento 

do Cante Alentejano dentro e fora do Município;-------------------------------------------------------  

2-Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro --------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO -----------------------------------  

ASSUNTO: Protocolo de Colaboração para a Realização de Estágio de 1 aluna, do 

Curso Profissional de Técnico de Desporto -----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2021/750.20.600/13, de 15/06/2021, da DGRH -----------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo para a realização de estágio curricular, de uma 

aluna da do Curso Profissional de Técnico de Desporto, com a duração de 63 horas, a realizar 

entre os dias 08/07/2021 e 23/07/2021, documento que é dado como reproduzido na presente 

Ata, com o número cento e vinte três, 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: Alínea a) O estágio curricular, estruturado num plano individual de 

formação, a desenvolver em contexto de trabalho, visa a aquisição e 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 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 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, designadamente no Serviço Municipal de Desporto;  -----------------------------------  

Alínea d) –Atendendo à situação de estado de calamidade, em vigor, consequente da 

Pandemia por COVID-19, serão acauteladas as condições de funcionamento do referido 

estágio no sentido do cumprimento de todas as regras sanitárias em vigor nos serviços 

municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alínea e) –No uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea r), do nº 

1, do artigo 33º, Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reunião pelas onze horas e quarenta e cinco 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 

 

 

________________________________________________ 


