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ATA NÚMERO VINTE E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E DOIS DE JULHO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM ------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e dois 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, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira e Francisco Maria 

Carrajola de Sousa, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.  

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

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

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

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

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

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

------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: --------------------------------------  

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

Cáceres. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a Ata número vinte e 

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

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

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

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

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

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

O Senhor Presidente informou que o Município se encontra ligeiramente acima do limite do 

número de casos previstos por cem mil habitantes, embora os registos dos últimos dias 

indiquem uma tendência de diminuição dos mesmos. -------------------------------------------------  

Mais informou que, no passado sábado, estavam internadas onze pessoas no Hospital do 

Litoral Alentejano, em enfermaria, sendo que não havia ninguém com a doença nos cuidados 

intensivos. Acrescentou que nenhuma das onze pessoas internadas com a Covid – 19, tinha 

sido vacinada, e que a maioria pertencia a faixas etárias baixas. -------------------------------------  

Informou ainda que o processo de vacinação prossegue de forma positiva no Município, sendo 

que sessenta e oito por cento dos munícipes já foram vacinados, dos quais cinquenta e dois 

vírgula sete por cento com as duas doses das vacinas. -------------------------------------------------  

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

SANTIAGO DO CACÉM – 17ª EDIÇÃO DO FESTIVAL TERRAS SEM SOMBRA ---- 

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que assistiu ao espetáculo no Auditório Municipal 

António Chainho, salientando os cuidados existentes naquele espaço cultural, no que respeita 

à higienização e segurança, o que tem permitido o seu funcionamento, mesmo em situação de 

pandemia. Acrescentou que o espetáculo correu bem. -------------------------------------------------  

Mais referiu que acompanhou também a visita ao Pinhal do Concelho que teve lugar no 

âmbito desta iniciativa, felicitando o Município pelo apoio ao Festival Terras Sem Sombra, 

liderado pela equipa do Dr. António José Falcão, bem como pela administração daquele 

espaço natural, cujo precursor foi o Padre António Macedo, o qual teve a ideia de plantar 

aquele pinhal, onde também existem outras espécies, nomeadamente sobreiros e 

medronheiros, considerando que se trata de um espaço agradável onde se pode passear, o qual 

é preciso continuar a preservar.  ---------------------------------------------------------------------------  
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Salientou também o apoio e os esclarecimentos que foram dados pelos funcionários 

municipais que acompanharam a visita, nomeadamente o Senhor José Matias, o Senhor Luis 

Cavalinhos, os engenheiros João Queimado e João Teixeira, e a Veterinária Municipal Ana 

Seixas e a Senhora Sónia Guerreiro, na visita que também foi feita ao Canil Municipal.--------- 

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que as visitas ao património municipal, foram 

realizadas como complemento daquela iniciativa, como habitualmente, e no âmbito das 

comemorações do Dia da Biodiversidade. ---------------------------------------------------------------  

Acrescentou que a Câmara Municipal propôs a visita ao Pinhal do Concelho, porque se trata 

de um espaço natural, do qual muitas pessoas falam, mas não o conhecem, sendo que aquele 

pinhal começou a ser plantado, alguns séculos atrás (meados do Séc. XIX), com uma espécie 

de pinheiros que só existe no pinhal de Leiria, e com o objetivo de criar uma barreira natural à 

ação dos ventos marítimos. ---------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que, nos últimos anos, foi necessário proceder ao abate de alguns pinheiros 

que foram atacados com a doença do nemátodo, tendo, posteriormente, sido plantados alguns 

hectares com árvores novas. Acrescentou que foi também feita a desmatação e criados aceiros, 

para prevenção de eventuais incêndios. ------------------------------------------------------------------  

Referiu também que se trata de um espaço aberto, onde as pessoas podem passear livremente, 

apanhar caruma, pinhas e medronhos, mas não podem depositar entulho, como já aconteceu, 

cabendo também a cada cidadão o dever de alertar a Câmara Municipal sobre situações 

irregulares que detete naquele espaço. --------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que os visitantes também foram informados sobre a extração de calcário 

naquele espaço, cujas pedras se destinavam à produção de cal, bem como sobre os poços de 

água, para a rega das hortas comunitárias que ali existiram, tendo também sido feita uma 

demonstração do descortiçamento. ------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que na visita ao Canil Municipal foi referida a importância da adoção de 

animais e a forma como devem ser tratados. Acrescentou que falta ainda muita consciência 

por parte das pessoas sobre o respeito que devem ter para como os animais, sendo que muitos 

são abandonados junto à vedação daquele equipamento. ----------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que assistiu ao Concerto, o qual teve lugar no Auditório 

Municipal, devido às circunstâncias da pandemia, dado que, normalmente, tinha lugar na 

Igreja Matriz. Acrescentou que também esteve presente o embaixador da República Checa, e 

que o Concerto de 2020 não se realizou, no qual estava prevista a atuação de músicos daquele 

país, sendo que, na iniciativa do presente ano, participaram somente músicos portugueses. ---- 

Mais referiu que se trata de uma iniciativa importante e que projeta o Município, em termos 

culturais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

OUTDOORS SOBRE TRANSPORTES PÚBLICOS – POUPANÇA NO VALOR DO 

PASSE --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luís dos Santos referiu que nos outdoors colocados pela CIMAL está 

indicada uma poupança, de mil trezentos e cinquenta euros, por pessoa, que resulta da medida 

relativa aos transportes públicas, em que as autarquias cobrem a diferença do custo dos passes, 

questionando sobre como se chegou àquele valor. ------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que se tratava de um valor determinado com base na distância do 

percurso, como, por exemplo, de Odemira a Lisboa. ---------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira deu como exemplo o percurso de Abela a Santiago do 

Cacém, em que se verifica uma poupança de trinta euros no passe mensal. ------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – NOVAS INSTALAÇÕES DO 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL (IEFP) ---------------------  
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O Senhor Presidente deu conhecimento que, na passada terça-feira, visitou aquelas instalações 

a convite do Senhor Delegado Regional do IEFP, Arnaldo Frade. Acrescentou que se tratava 

de instalações construídas pelo Instituto Piaget, no terreno cedido pelo Município, as quais 

foram adquiridas pelo IEFP, havia cerca de um ano, depois de um processo de negociações 

que acompanhou, e nas quais foram feitas algumas intervenções por parte do IEFP, onde já 

estão a ser administrados alguns cursos. -----------------------------------------------------------------  

Acrescentou que este era um projeto que já vinha do Governo anterior, mas que não tinha 

avançado, cujo objetivo se centrava na criação de um grande Centro de Formação Profissional 

no Litoral Alentejano, sendo que era a única NUT do País que não dispunha deste 

equipamento, existindo somente vários serviços dispersos por diferentes localidades. ----------- 

Mais informou que a intenção do Instituto é avançar o mais rapidamente possível, para a 

completa concretização deste projeto, o qual compreende um investimento substancial, 

assegurado através dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Acrescentou 

que se trata de um Centro de Formação que será equipado com as mais recentes tecnologias de 

ponta, sendo, neste aspeto, único no País. ---------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que se trata de um equipamento da maior importância para o Município e 

para a região, o qual servirá todo o Alentejo Litoral, com formações em diversas áreas de 

atividade, sendo um dos maiores investimentos públicos dos últimos anos no Município. ------  

Acrescentou que existe uma preocupação que tem a ver como o transporte, para a qual terá 

que ser encontrada solução. --------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que embora o projeto académico do Instituto Piaget, 

no qual algumas pessoas se empenharam, não tenha tido futuro, a construção daquelas 

instalações, proporcionaram agora a concretização deste projeto do IEFP. -------------------------  

Referiu também a importância do projeto do IEFP, acreditando que o mesmo será 

concretizado, com o trabalho, empenho e energia do Dr. Arnaldo Frade e o apoio da Câmara 

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

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia 21 de julho de dois 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.861.907,40€ (seis milhões oitocentos e sessenta e um 

mil novecentos e sete euros e quarenta cêntimos). ------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 287.615,39€ (Duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e 

quinze euros e trinta e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS   

ASSUNTO: Divulgação das respostas do 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 da resposta do governo à pergunta colocada pelo Grupo 

Parlamentar do PCP acerca do encerramento da unidade de convalescença no Hospital do 

Litoral Alentejano. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Apresentação de proposta de prestação de serviços analíticos ao Cliente 

Externo PORCSADO S.A.- Ratificação de despacho ----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: 2021/300.10.005/223 da DSIQ -------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 14 de julho, relativo à aprovação da proposta de 

serviços analíticos com os parâmetros físico-químicos constantes da Proposta de Orçamento 

Nº 196/LPQS/2021 datada de 12/07/2021 (anexo1) ao Cliente Externo PORCSADO (SIAS, 

Sociedade Industrial Alentejo e Sado, S.A. e JPVC, José Pereira Vilhena da Costa, 

Unipessoal, Lda.) no valor global de mil seiscentos e quarenta e dois euros e cinco cêntimos 

(IVA à taxa legal em vigor já incluído), que corresponde ao custo global de três pontos de 

amostragem e que se pretende adquirir ao Laboratório externo acreditado – LPQ (Laboratório 

Pro-Qualidade).  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Rentabilizar os meios humanos e materiais do Laboratório de Águas; --  

2.Em conformidade com a alínea e) do nº 1 do artigo 33º do regime jurídico das Autarquias 

Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; ---------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Protocolo entre o Município de Santiago do Cacém, a Repsol Polímeros e 

Instituições Públicas de interesse para a Comunidade em geral e/ou de âmbito social 

para o Concelho de Santiago do Cacém------------------------------------------------------------ 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/150.100.500/25, do Gabinete de Apoio à Presidência ---- 

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

PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo por mim praticado, em 16 de julho de 2021, de 

aprovação da minuta de Protocolo entre o Município de Santiago do Cacém, a Repsol 

Polímeros e instituições públicas de interesse para a comunidade em geral e/ou de âmbito 

social no Concelho de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------- 

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e vinte e sete, 

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

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

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que considerava que era de sublinhar o facto 

de a empresa Repsol manter o Protocolo, o qual foi interrompido o ano passado, embora a 

empresa tenha apoiado várias instituições, para fazerem face à pandemia, da qual também 

resultaram dificuldades financeiras para a empresa, sendo que nem todas as empresas atuam 

desta forma, em termos de responsabilidade social. Acrescentou que embora a empresa se 

localize no Município de Sines, a maioria dos seus trabalhadores residem no Município de 

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

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que era uma realidade que o Município de Santiago 

do Cacém era mais atingido com os efeitos negativos do complexo industrial de Sines.--------- 

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

ENTIDADE: MAREDEUS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. --------------------------------  
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ASSUNTO: Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira de Ermidas Sado III -

Atribuição do lote nº 8 da Exp. 2 -----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado. -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.003/30 de 7de julho, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM -Alienar o prédio designado por lote nº 8da Expansão 2 do Loteamento 

Municipal da Zona Industrial Ligeira III em Ermidas Sado, inscrito sob o artigo matricial 

1918º e descrito na Conservatória do Registo Predial nº 00755/170797, da freguesia de 

Ermidas Sado, por acordo direto, a MareDeus Portugal, Unipessoal Lda., para o exercício da 

sua atividade, a que corresponde o Código de Atividade Económica Principal 10201–R3. ------  

DOIS -O lote com a área de 2.315,5781m², será vendido em regime de propriedade plena, 

pelo valor de12,62€/m², o que perfaz 29.222,60€ (vinte e nove mil duzentos e vinte e dois 

euros e sessenta cêntimos) e o pagamento será efetuado de acordo com o Regulamento 

Municipal de Gestão de Parques Empresariais do Município de Santiago do Cacém, 30% do 

preço total do lote, como sinal, com a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e 

Venda, e o remanescente 70%, no ato da escritura de compra e venda. -----------------------------  

TRÊS –Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, conforme documento 

anexo, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. --------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e vinte e oito, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Atribuição do lote nº 38 da ZIL, Exp. IV de Vila Nova de Santo André. ------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.200/23, de 07 de julho de 2021 Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a cedência do direito de superfície sobre o lote nº 38, sito na 

Zona de Industria Ligeira, Expansão IV, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob 

o artigo 4498º e descrito na CRCPCA de Santiago do Cacém sob a ficha nº 02897/040995, da 

freguesia de Santo André a CAJORMIC–Construções Lda., para exercer a atividade de 

Fabricação de Produtos de Betão, Gesso e Cimento, CAE 23690 –R3. -----------------------------  

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

de 1,01€/m² o que perfaz 3.781,44€ anuais e de acordo com as condições previstas no 

Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém. ------------  

Três – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Constituição do Direito de Superfície 

conforme documento em anexo, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a 

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

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e vinte e 

nove, 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: Um -De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques 

Empresariais do Município de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: SIRESP – GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E 

EMERGÊNCIA, S.A.--------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Prorrogação de Contrato de Arrendamento de uma Parcela de Terreno em 

Alvalade ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.201/9, de 19 de janeiro de 2021, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do contrato de arrendamento celebrado em 02 de 

janeiro de 2009, com a empresa SIRESP –Gestão de Redes Digitais de Segurança e 

Emergência, S.A., referente à cedência de uma parcela de terreno, junto ao recinto do depósito 

de água em Alvalade, onde foi instalada uma antena de comunicações das diversas forças e 

serviços de emergência e segurança, até 31 de dezembro de 2022. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o solicitado pela arrendatária. --------------------------  

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

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra -Execução 

de Revestimento Duplo em Caminhos no Concelho ------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/15 de 23-03-2021, da Seção de 

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

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

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

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

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

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

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

TRÊS -Aprovar como coordenador de segurança da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge 

Técnica Superior. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –A empreitada em referência, foi adjudicada por deliberação da 

reunião de Câmara de 06-05-2021, à empresa Construções J.J.R. & Filhos, S.A.  ----------------  

DOIS –Ao abrigo do artigo 344º do código dos contratos públicos, aprovadopeloDecreto-

lein.º18/08de29dejaneironaredaçãoatualerespetivalegislaçãocomplementareartigo9.ºdoDecreto

-Lein.º273/2003de29 de outubro. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: DIGIVIANA, UNIPESSOAL, LDA.--------------------------------------------------  

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo para Apresentação de Depósito Caução. -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/7 de 12/02/2021, Serviço de aprovisionamento 

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

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 19 de julho de 2021, a autorizar a prorrogação do 

prazo para a empresa Digiviana Unipessoal, Lda.” apresentar o Depósito Caução referente à 

empreitada de “Reconstrução do Edifício do Cinema de Alvalade. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um- De acordo com o solicitado pela empresa e tendo em conta que se 

trata de um concurso com apenas um concorrente por forma a assegurar o princípio do 

aproveitamento do procedimento. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: LUDOVINA DOS SANTOS LOURENÇO PEREIRA. --------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Brescos, Santo André.  -------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/202 de 28/06/2021 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística-------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

sob o artº 154 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 4316/20090527, com a 

área total de 5,500 m², da freguesia de Santo André.  --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1. Através do requerimento nº 13757 de 28/06/2021, é 

solicitado um pedido de destaque dentro do perímetro urbano de Brescos, sobre o prédio 

Rústico sito em Monte da Cerca, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 154, secção 

A, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4316/20090527, com a área total de 

5500 m², da freguesia de Santo André.  ------------------------------------------------------------------  

2. O pedido é efetuado nos termos do disposto no artigo 6.º n.os4, 6, 7 e 9 do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua legislação vigente.  ------------------------------------------------  

3. As duas parcelas objeto do pedido de destaque confrontam atualmente com caminhos 

públicos projetados/previstos e ficarão com as seguintes áreas:  -------------------------------------   

Área total do prédio (certidão do registo predial n.º 4316/20090527)----------------5.500,00 m²;  

Área da parcela a destacar (Parcela B)  ---------------------------------------------------2.750,00m²;  

Área da parcela remanescente (Parcela A) ------------------------------------------------2.750,00m².  

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

Norte  ---------------------------------------------------------------------------------Miguel Jesus Costa; 

Sul --------------------------------------------------------------------------------------Noémia Francisca;  

Nascente ----------------------------------------------------------Caminho público projetado/prevista;  

Poente ---------------------------------------------------------------Isilda dos Santos Pereira da Costa.  

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

Norte ----------------------------------------------------------------------------------Miguel Jesus Costa; 

Sul ---------------------------------------------------------------------------------------Noémia Francisca; 

Nascente ------------------------------------------------------Ludovina dos Santos Lourenço Pereira;  

Poente------------------------------------------------------------- Caminho público projetado/previsto. 

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

prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior.  ---------------------------------------------  
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7. Deve ser inscrito no registo predial sobre as duas parcelas resultantes do destaque, o ónus 

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

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

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

9. Mais se informa, que a certidão emitida pela câmara municipal constitui documento 

bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada. -----------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA JOSÉ SANTOS LANÇA MATOS -----------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre aumento do número de compartes. -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vistosa da Courela, União de Freguesias de São Domingos e Vale de 

Água. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 03/2021/247 e informação técnica n.º 17952/2021, de 08/07/2021, 

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

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

PROPOSTA: Emitir parecer favorável sobre o aumento do número de compartes para o 

prédio “Vistosa da Courela”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 4, Secção “A”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n. º 1649/20190129, a favor de Miguel Silva Coutinho 

e Marta Sofia Machado de Almeida Coutinho.  ---------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 15573/2021, de 31/05/2021, é solicitado 

emissão de certidão para aumento do número de compartes para o prédio denominado 

“Vistosa da Courela” sito na União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água, inscrito 

na matriz sob o artigo rústico 4, Secção “A”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n. º 1649/20190129, com área total de 7.000 m2 da União de Freguesias de São Domingos e 

Vale de Água, a favor de Miguel Silva Coutinho e Marta Sofia Machado de Almeida 

Coutinho.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, 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 fracionamento 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: NUNO ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO NUNES CAVALINHOS ----------  

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

LOCALIZAÇÃO: Outeiro da Guarita, Freguesia de S. Francisco da Serra. ----------------------  

REFERÊNCIA: Processo03/2021/272 e informação técnica n.º 18075/2021, de 09/07/2021, 

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

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

PROPOSTA: Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o prédio 

denominado “Outeiro da Guarita” sito na Freguesia de S. Francisco da Serra, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo 52 Secção B, descrito na Conservatória do Registo Predial 
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sob o nº 987/20110607, da Freguesia de S. Francisco da Serra, com área total de 79.000 m2, a 

favor de Ana Alexandra Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 17000/2021, é solicitado emissão de 

certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Outeiro da Guarita” 

sito na Freguesia de S. Francisco da Serra, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 52, 

Secção B, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 987/20110607, da Freguesia 

de S. Francisco da Serra, com área total de 79.000 m2, a favor de Ana Alexandra Gonçalves. 

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 fracionamento 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: MANUEL ANTÓNIO GAMITO -----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre aumento do número de compartes. -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ladeira, União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água. -----------  

REFERÊNCIA: Processo03/2021/267 e informação técnica n.º 18071/2021, de 09/07/2021, 

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

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

PROPOSTA: Emitir parecer favorável sobre o aumento do número de compartes para o 

prédio “Ladeira”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 35, Secção “P”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n. º 753/19950920, a favor de Vasco Maria Eugénio 

de Almeida Teixeira Pinto e Vera de Almeida Oliveira Rodrigues dos Santos Teixeira Pinto.  

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

FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 16321/2021, de 31/05/2021, é solicitado 

emissão de certidão para aumento do número de compartes para o prédio denominado 

“Ladeira” sito na União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água, inscrito na matriz 

sob o artigo rústico 35, Secção “P”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º 

753/19950920, com área total de 29.000 m2 da União de Freguesias de São Domingos e Vale 

de Água, a favor de Vasco Maria Eugénio de Almeida Teixeira Pinto e Vera de Almeida 

Oliveira Rodrigues dos Santos Teixeira Pinto.  ---------------------------------------------------------  

2-De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, 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 fracionamento 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 -------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-07-22                                                                                                         10 de 15 

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

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

ENTIDADE: RITA GOMES DE OLIVEIRA -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência de Habitação –Arrendamento. ----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2011/300.50.201/5, de 28 de janeiro de 2011, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a cedência por arrendamento, da fração autónoma destinada a 

habitação, designada por fração “A”, correspondente ao R/C, Esquerdo, do Bloco C, do prédio 

urbano sito na Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz 

sob o artigo 2710º, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, concelho de Santiago do Cacém, à Senhora Rita Gomes de Oliveira ----- . 

Dois –Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento que se anexa. ------------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e trinta, 

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

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

FUNDAMENTOS: Um –De acordo com o solicitado pela Senhora Rita Gomes de Oliveira. -  

Dois –De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alienação da Propriedade do Solo do Lote nº 20, sito no Loteamento 

Municipal do Carrusca em Ermidas Sado. -----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/300.50.200/16, de 31/05/2021, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a alienação da propriedade do solo do lote nº 20, com a área de 144,00 

m2, sito no Loteamento Municipal do Carrusca, em Ermidas Sado, inscrito na matriz sob o 

artigo 1 848º e descrito na CRP sob a ficha nº 399/160991, da freguesia de Ermidas Sado, à 

Senhora Maria Manuela Beldroega Tico Lopes, pelo valor de 7 853,50€ (sete mil oitocentos e 

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

FUNDAMENTOS: Um –De acordo com o solicitado pelo superficiário. -------------------------  

Dois –De acordo com o nº 1 do Artigo 28º do Regulamento Municipal de Alienação de Lotes 

de Terreno para Habitação. ---------------------------------------------------------------------------------  

Três –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: OCTÁVIO JOSÉ PEREIRA REIS ---------------------------------------------------   

ASSUNTO: Transmissão do Lote nº 15 do Loteamento Municipal do Roncão. --------------  

LOCALIZAÇÃO: Roncão - São Francisco da Serra -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.003/24, de 27 de maio de 2021, Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
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PROPOSTA: Autorizar o Senhor Octávio José Pereira Reis, a transmitir a propriedade do 

solo do lote nº 15 do Loteamento Municipal do Roncão, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 717ºda freguesia de São Francisco da Serra, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 387, para a Senhora Sofia Isabel Pereira Moreno nas condições acordadas 

entre este e o município. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –De acordo com o solicitado pelo requerente. ----------------------------  

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

ASSUNTO: Atribuição de Subsídio Anual à Cercisiago - Cooperativa para a Educação e 

Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém, CRL -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/850.10.600/46 de 15/07/2021, da DEASS –Divisão de 

Educação Ação Social e Saúde.  ---------------------------------------------------------------------------   

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

PROPOSTA: Transferir para a Cercisiago - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 

Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém, uma verba no valor de 11.750,00€ (onze 

mil setecentos e cinquenta euros), para apoiar o funcionamento da Instituição.  -------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Alínea u) do n. º1 do art.º 33 da lei n. º75/2013 de 12 de setembro.  ----  

2. Dar continuidade ao apoio normalmente prestado por esta autarquia à Cercisiago, tendo em 

conta o trabalho que, de forma continuada, desenvolve junto de crianças e jovens portadores 

de deficiência. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO  

DE SANTIAGO DO CACÈM ---------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba a distribuir pelas Associações de Bombeiros do 

Município relativamente ao apoio financeiro para o combate da COVID19 ------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacem  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número quarenta e quatro de dois mil e vinte e um do Serviço 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência da verba no valor de 40.000€ (quarenta mil euros) 

referente á comparticipação de apoio financeiro no combate à COVID19 a distribuir pelas 

Associações de Bombeiros do Município da seguinte forma:  ----------------------------------------  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade- 10.000,00€; ----------------  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo- 10.000,00€; -----  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André- 10.000,00€; ------------  

- Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém-10.000,00€; ------------  

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

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros.  ------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Termo da Instrução de Processo Disciplinar Especial de Inquérito 

2021/500.20.002/2 com Relatório ------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo Disciplinar Especial de Inquérito 2021/500.20.002/2. ----------------  

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

PROPOSTA: Arquivamento do Processo Disciplinar Especial de Inquérito 

2021/500.20.002/2. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e trinta 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: Os constantes do relatório apresentado pela Instrutora 

nomeada para o processo, em anexo. ---------------------------------------------------------------------  

De Direito: Os constantes do relatório e do disposto no artigo 231º n.º 1 da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor e um voto em branco. -----------------------------  

Votação efetuada por escrutínio secreto. --------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior 2021/2022 –

Abertura de Concurso-------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/150.10.702/19 de 15/07/2021, da DEASS. -------------------  

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

PROPOSTA: UM –Atribuir para o ano letivo 2021/2022 40 Bolsas de Estudo, das quais 30 

destinadas a Renovação das Bolsas e 10 destinadas a Primeiras Candidaturas; --------------------  

DOIS–Que o quantitativo mensal da Bolsa de Estudo seja de 130,00€ para os estudantes 

matriculados em estabelecimentos de ensino superior localizados fora do município de 

Santiago do Cacém, e de 65,00€ para os estudantes matriculados na Universidade Aberta; -----  

TRÊS–Considerar como área de estudo prioritária a Saúde, dando continuidade ao que tem 

vindo a ser deliberado desde 2001/11/21; ----------------------------------------------------------------  

QUATRO–Que seja aberto concurso para atribuição de Bolsas de Estudo nos seguintes 

períodos: Renovações de 1 de agosto a 30 de setembro, e Primeiras Candidaturas de 1 de 

setembro a 31 de outubro; ----------------------------------------------------------------------------------  

CINCO–Autorizar a acumulação de Bolsas de Estudo até ao limite máximo mensal de 

350,00€ e, no caso em que o somatório das várias Bolsas de Estudo ultrapasse o limite 

referido, seja a Bolsa de Estudo municipal reduzida até ao montante em que o seu somatório 

perfaça aquele valor; ----------------------------------------------------------------------------------------  

SEIS–Para efeitos do referido no número 5, os bolseiros devem apresentar declaração dos 

Serviços Sociais do estabelecimento de ensino superior/Direção Geral do Ensino Superior/ 

outras entidades, comprovativa do recebimento de Bolsa de Estudo e do seu montante anual. 

FUNDAMENTOS:UM–Mantêm-se atuais as consequências económicas e sociais 

decorrentes da pandemia causada pelo COVID-19 no passado ano letivo; -------------------------  

DOIS–A despesa de um estudante deslocado é substancialmente maior que a de um estudante 

matriculado na Universidade Aberta, na medida em que aquele tem de suportar a despesa 

inerente ao seu alojamento, fator não aplicável a este; -------------------------------------------------  

TRÊS–números 1, 2 e 4 do artigo 4º, número 3 do artigo 8º e alínea a) do artigo 15º do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, e 

deliberações de Câmara de 2001/11/21 e subsequentes, a última das quais de 2020/07/30.------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Listagem das ofertas efetuadas às Bibliotecas Municipais nos meses de 

janeiro/fevereiro/ março de 2021. -----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.004/23, Divisão de Cultura e Desporto/Serviço 

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

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

PROPOSTA: aceitar e agradecer as publicações oferecidas às Bibliotecas Municipais 

descritas em relação anexa. ---------------------------------------------------------------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e trinta e 

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

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

FUNDAMENTOS: ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº 33, do regime jurídico das 

autarquias locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro e compete à Câmara 

Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário.--------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CANDEIA-ASSOCIAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Acampamento Ocasional ------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Quinta da Ortiga ---------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento Nº 2021/450.10.221/0-de 15 de julho de 2021. 

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

PROPOSTA: Se aprove o Licenciamento Solicitado pela Candeia -Associação para 

Animação de Crianças e Jovens, para a realização do Acampamento Ocasional de 30 de julho 

a 05 de setembro de 2021, na Quinta da Ortiga em Santiago do Cacém. ----------------------------  

FUNDAMENTOS: É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Acampamento 

Ocasional, ao abrigo do Artigo 18º do Decreto-Lei nº310/2002 de 18/12. --------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba para apoio na construção do campo de futebol de 

sete -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/850.10.600/42, de 7/7/2021 do Serviço Municipal de Desporto. --------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 22.222,83€ (Vinte e dois mil, 

duzentos e vinte e dois euros e oitenta e três cêntimos) para o Futebol Clube Alvaladense 

como apoio na construção do Campo de Futebol de Sete. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

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

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

2. Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ---------------  

DELIBERAÇÃO: Retirar a proposta. ----------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Acordo para a execução do campo de futebol de sete de Alvalade. -------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/850.10.600/42, de 7/7/2021 do Serviço Municipal de Desporto. --------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Proposta de Acordo para a execução do Campo de Futebol de Sete 

do Futebol Clube Alvaladense no valor de 22.222,83€ (Vinte e dois mil, duzentos e vinte e 

dois euros e oitenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

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

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

2. Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ---------------  

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

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

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

ENTIDADE: A DANÇARITA –ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL --------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 2021/850.10.002.01/8 da Divisão de Cultura e Desporto --  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) 

para a Dançarita –Associação Artística e Cultural, como forma de apoio ao funcionamento da 

Associação ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-A Dançarita desenvolve um importante trabalho na sua área de 

intervenção na comunidade onde está inserida; ---------------------------------------------------------  

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

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

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

Margarida Santos e do Senhor Vereador Albano Pereira 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos foi feita a seguinte 

declaração de voto: “Abstenho-me porque desconheço qual o critério para atribuição destas 

verbas, dado que não existe um Regulamento Municipal para o efeito”. ----------------------------  

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

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 trinta 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 

 

 

________________________________________________ 


