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ATA NÚMERO TRINTA E DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZANOVE DE AGOSTO DE 

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

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

Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha Presidente, Óscar Domingues 

Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, e Jaime António Pereira Pires 

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

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

Verificou se a ausência da Senhora Vereadora Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 

Santos e do Senhor Vereador Francisco Maria Carrajola de Sousa, em férias. ---------------------  

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

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 da Senhora Vereadora 

Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos e do Senhor Vereador Francisco Maria 

Carrajola de Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O Senhor Presidente da Câmara Municipal não votou, por não ter estado presente na reunião. -  

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

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

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

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

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

O Senhor Presidente informou que os casos da COVID – 19 no Município tinham 

estabilizado, recentemente, num número residual, mas nos últimos dias surgiram mais alguns 

casos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Mais informou que a vacinação prossegue de forma positiva, acrescentando que no próximo 

fim de semana serão vacinados os mais jovens. ---------------------------------------------------------  

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

ANÚNCIO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL SOBRE A 

INSTALAÇÃO DE UM PÓLO EM SINES ----------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que embora este assunto já tivesse sido abordado 

numa reunião anterior, não tinha ficado esclarecido se o mesmo tinha sido abordado no 

âmbito da CIMAL, tendo em conta que a Câmara Municipal tinha apresentado, havia alguns 

anos, um processo de candidatura, para a instalação de um Polo do ensino superior no 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que numa reunião da CIMAL, anterior àquele anúncio, o 

Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal deu conhecimento de um contacto que fez 

com o Instituto Politécnico de Setúbal no sentido de virem a ser ministrados cursos de 

enfermagem naquele Município. E que o Presidente da Câmara Municipal de Sines referira 

que também tinha contactado aquele Instituto, sobre a possibilidade de criação de cursos 

ligados ao tipo de investimentos previstos para aquele Município, tendo o Presidente da 

Câmara Municipal de Grândola recordado que esta questão tinha sido abordada, havia alguns 

anos, com vista à criação do ensino superior, em Santiago e Sines. ---------------------------------  

Mais referiu que também tinha ficado surpreendido com o anúncio do Politécnico de Setúbal, 

acrescentando que na próxima semana terá lugar uma reunião da CIMAL, onde irá colocar o 
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assunto, sendo que também pretende abordar o mesmo com o Ministério do Ensino Superior, 

tendo em conta o processo que tinha sido previsto, em Santiago do Cacém. -----------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que já tinha expresso a sua opinião sobre este 

assunto, em reunião anterior, considerando que o Município de Santiago do Cacém é mais 

adequado para investimentos na área de serviços, pela sua centralidade e maior segurança 

relativamente ao Município de Sines, onde predomina a industria pesada. -------------------------  

Acrescentou que a CIMAL deve ter um papel importante sobre estas questões. -------------------  

Concluiu, referindo que subscreverá a posição que venha a ser tomada sobre esta matéria. -----  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que o País não tem uma visão estratégica sobre os 

investimos na Plataforma Industrial de Sines, desde o seu início, o que é evidente, tendo em 

conta a prática dos sucessivos governos, os quais deixaram arrastar projetos essências, tais 

como a construção da autoestrada, prevista no Plano Rodoviário 2000, e que ainda não foi 

concluída, enquanto foram investidos milhões em obras de arte para o efeito e que se 

encontram ao abandono. O mesmo acontecendo no referente à ferrovia, onde acabaram com o 

transporte de passageiros e foi preciso lutar para a transformação da linha para o transporte de 

mercadorias. Recordou ainda que tinha sido aprovada, recentemente, na Assembleia da 

República, uma recomendação sobre a ferrovia, da iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP. 

Referiu ainda que a falta de estratégia e de visão face aos investimentos anunciados, em 

véspera de eleições, também se revela na questão do Ensino Superior. -----------------------------  

Mais referiu que Sines é um caso de estudo neste âmbito, e que é preciso pensar sobre o futuro 

das industrias instaladas naquela Plataforma e dos seus trabalhadores. -----------------------------  

Concluiu, referindo que a sub-região tem que se afirmar, através da CIMAL, tendo em conta 

que tem um enorme potencial, considerando também que é necessário concretizar a 

regionalização, da qual é um defensor convicto, e sobre a qual devem ser os Alentejanos a 

decidir, para que possam ser criadas condições que permitam um efetivo desenvolvimento da 

Região, de forma a inverter a situação de perda de população que se continua a verificar, e 

para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. --------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezoito de agosto 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.516.230,18€ (seis milhões quinhentos e dezasseis mil 

duzentos e trinta euros e dezoito cêntimos) --------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 299.427,37€ (duzentos e noventa e nove mil 

quatrocentos e vinte e sete euros e trinta e sete cêntimos) ---------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Abertura de Procedimento para Contratação da Empreitada de 

Requalificação do Espaço Público no Bairro dos Serrotes, em Vila Nova de Santo André. 

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André – Santiago do Cacém  ------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/23 do Serviço de Aprovisionamento e 

Património  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a abertura de procedimento para contratação da Empreitada de 

requalificação do espaço público no Bairro dos Serrotes, em Vila Nova de Santo André, por 

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

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

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

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

base do procedimento o valor de 1 550 000,00 € (um milhão, quinhentos e cinquenta mil 

euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Três – Aprovar o programa do procedimento e o caderno de encargos, conforme documentos 

em anexo, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40º do CCP; ------------------------------------  

Quatro - Aprovar, em conformidade com o disposto na alínea a) do nº 2 do artº 46-Aº do 

Código dos Contratos Públicos, pese embora o preço base do procedimento ser superior a 500 

000,00 €, a não divisão em lotes, em virtude das prestações a abranger pelo objeto do 

concurso serem técnica e funcionalmente incindíveis, por se tratar de obras de urbanização, 

cuja natureza dos trabalhos, de movimentação de terras e instalação de infraestruturas (rede de 

águas, rede de esgotos domésticos e pluviais, não aconselhar a sua execução em separado. -----  

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

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

Presidente – Silvana Cachucho; ---------------------------------------------------------------------------  

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

Vogal – Cristina Sobral; ------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – José Carlos Correia; --------------------------------------------------------------------  

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

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

Pereira Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. ------------------------------  

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

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

e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. -------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o referido no documento interno nº 20 625, de 

06/08/2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8de 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 maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha e do 

Senhor Vereador Albano Pereira e do Senhor Vereador Jaime Cáceres eleitos da CDU e do 

Senhor Vereador Óscar Ramos eleito do PS. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

Declaração de Voto: “Abstenho-me pela incerteza do financiamento, em termos de fundos 

comunitários, e pela possibilidade de se recorrer a crédito para a sua realização, o que, no meu 

entender, devia ser o último recurso.” --------------------------------------------------------------------  

OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão sobre este assunto, o Senhor Presidente informou 

que a Câmara Municipal já tinha esgotado todas as verbas disponibilizadas pelos fundos 

comunitários, relativas às várias candidaturas que apresentou para a realização de 

investimentos no Município, pelo que, para a concretização da obra em apreço, caso não seja 

possível obter mais algumas verbas daqueles fundos, através do overbooking (verbas que não 

foram utilizadas por outros municípios nos investimentos previstos), a Câmara Municipal 

recorrerá ao crédito bancário, o que não causará constrangimentos, tendo em conta o 

equilíbrio financeiro do Município. -----------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que embora não houvesse garantia de 

financiamento para esta obra, tendo em conta que há municípios com baixa execução de 

investimentos, existe a possibilidade de recurso às verbas de overbooking, tal como foi 

referido pelo Senhor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ARNALDO FRANCISCO EMÍLIA --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre Constituição de Aumento de Compartes. -----------  

LOCALIZAÇÃO: “Aldeia do Cano” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/384 e informação técnica n.º 20943/2021, de 11-08-

2021, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  

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

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

o prédio MISTO denominado “Aldeia do Cano” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal 

do Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 19, Secção “AA” e sob o artigo urbano 

474, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 479/19880302, com área total 2250 

m²emCercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor de Ricardo Mariano Roque 

Capela Enguiça e Filipa Soares de Almeida. ------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 22647, de 08/08/2021, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio MISTO 

denominado “Aldeia do Cano” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, 

inscrito na matriz sob o artigo rústico 19, Secção “AA” e sob o artigo urbano 474,descritona 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 479/19880302, com área total 2250 m²emCercal do 

Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor de Ricardo Mariano Roque Capela Enguiça 

e Filipa Soares de Almeida. --------------------------------------------------------------------------------  

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: VITÓRIA VILHENA PINTO ---------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre Constituição de Aumento de Compartes. -----------  

LOCALIZAÇÃO: “Cabeças” em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de Santiago 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/348 e informação técnica n.º 20942/2021, de 11-08-

2021, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  

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

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

o prédio MISTO denominado “Cabeças” em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias 

de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 20, Secção “J” e sob o artigo urbano 169,descritona Conservatória do Registo Predial 
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sob o nº 386/20060328, com área total 19,0000 ha em São Bartolomeu da Serra, União de 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de IDEIAS 

DE CORRIDA, Unipessoal, Limitada  e António Carlos de Oliveira Pulquério. ------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 20437, de 12/07/2021, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio MISTO 

denominado “Cabeças” em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 20, 

Secção “J” e sob o artigo urbano 169,descritona Conservatória do Registo Predial sob o nº 

386/20060328, com área total 19,0000 ha em São Bartolomeu da Serra, União de Freguesias 

de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de IDEIAS DE 

CORRIDA, Unipessoal, Limitada  e António Carlos de Oliveira Pulquério. -----------------------  

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: FLECHA MÁGICA, LDA --------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração de Uso e Ampliação das Edificações Existentes para Turismo em 

e Espaço Rural na Modalidade de Casas de Campo ------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Olival da Tanganheira –Cercal do Alentejo. ------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2020/141datado de 28/09/2020, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome Flecha Mágica, Lda. --------------------------------------------------  

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

PROPOSTA:  Aprovar a alteração de uso e a ampliação das edificações existentes para 

turismo em espaço rural na modalidade de casas de campo, nos termos do Sistema Nacional 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios-SNDFCI, no prédio denominado “Olival da 

Tanganheira”, inscrito na Matriz Predial Rústica sob o artigo 143 secção B e na Matriz Predial 

Urbana sob o artigo 2353, descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 1849 de 

08-02-2008, na freguesia de Cercal do Alentejo. -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

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

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

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

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

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

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

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

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

classificada segundo o PIMDFCI de 2019_2028 de baixo risco de incêndio, com afastamento 

da proposta de implantação ao limite do prédio da edificação  principal de 15 m e das novas 

edificações de 37,5 m e  afastamento superior a 50 m à floresta.. ------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 07/07/2021. ------------------  

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Centro Social e Paroquial de Santa Maria –Casa de Jovens O Farol: pedido 

de apoio para colocação de chão ------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: processo nº 2021/850.10.600/49de 09/08/2021, da DEASS. --------------------  

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

PROPOSTA: Atribuir apoio financeiro, no valor de 1.000,00€, ao Centro Social Paroquial de 

Santa Maria para colocação de chão na cozinha e Refeitório da Casa de Jovens O Farol. -------  

FUNDAMENTOS: UM–O Centro Social Paroquial de Santa Maria é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social. ------------------------------------------------------------------------  

DOIS–A Câmara Municipal não tem mão de obra disponível para proceder à colocação do 

chão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Venda de Cortiça –Campanha de 2021. -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.005/279, de 09 de agosto de 2021, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para alienação 

da cortiça extraída de propriedades do Município de Santiago do Cacém, na campanha de 

2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois –Aprovar as condições da Hasta Pública, conforme documento em anexo, o qual é dado 

como reproduzido na presente Ata, com o número cento e quarenta e um, ficando arquivado 

na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 

Secretária Substituta da Reunião. -------------------------------------------------------------------------  

Três –Efetuar a Hasta Pública na reunião da Câmara Municipal do dia 9 de setembro de 2021, 

pelas 10:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

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

Dois –Em virtude dos bens se mostrarem dispensáveis à atividade municipal. --------------------  

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

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

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

ASSUNTO: AMAC -Valor dos ingressos para o espetáculo de Teatro Infantil –TIL –

Teatro Infantil de Lisboa –Peça “Feliz aniversário” –11 de setembro 2021 -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Auditório Municipal António Chainho, Santiago do Cacém -----------------  

REFERÊNCIA: 2021/900.10.001.01/22, 21/07/2021, DCD ----------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o valor dos ingressos para o espetáculo “Feliz Aniversário”–5€ 

adultos, 2.5€ crianças até aos 12 anos inclusive. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Potenciar a valência do espaço nestes domínios. ------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Valor dos ingressos para o espetáculo –Concerto com António Carlos 

Coimbra ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo –Vila Nova de 

Santo André --------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA:  Processo nº 2021/900.10.002/01/08 de 09/08/2021 da Divisão de Cultura e 

Desporto-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o valor único dos ingressos de 5€ para o espetáculo – Concerto com 

António Carlos, a realizar no dia 27 de agosto em Vila Nova de Santo André. --------------------  

FUNDAMENTOS: Sendo que o mesmo espetáculo foi realizado no Auditório Municipal 

António Chainho, importa manter a mesma metodologia adotada. ----------------------------------  

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

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

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

Imprensa – Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

reunião pelas dez horas e quarenta 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, Maria Helena Gonçalves Gamito 

Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e Financeira, 

exercendo as funções de Secretária Substituta. --------------------------------------------------- ------ 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

______________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


