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ATA NÚMERO TRINTA E TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SEIS DE AGOSTO DE 

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

Aos vinte e seis 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 

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

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

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

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

------ PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO ------- 

O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe Fernando Barroso, residente na Cidade 

de Vila Nova de Santo André, o qual veio expor os seguintes assuntos: ----------------------------  

Muro junto à Praça da Concórdia  ---------------------------------------------------------------------  

Referiu que o muro recentemente levantado para suster a areia naquele local, não está bem 

construído, apresentando relevos muito aguçados. -----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que a obra ainda não está concluída. Acrescentou que esta 

situação será vista com o empreiteiro. --------------------------------------------------------------------  

Passadeiras --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que as marcações de muitas passadeiras já não existem. ----------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que se está a guardar o orçamento, para a pintura 

das passadeiras. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que as passadeiras sobre-elevadas apresentam 

alguns problemas de desgaste nas entradas, com abatimentos que danificam as viaturas. 

Situação que deverá ser corrigida. -------------------------------------------------------------------------  

O Munícipe referiu que aquando da construção daquelas passadeiras não foi previsto um 

espaço livre nas suas extremidades, para a passagem de pessoas idosas. ---------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que as passeiras serão reparadas. ----------------------  

O Senhor Presidente recordou que as passadeiras elevadas resultaram de uma opção técnica, 

devidamente avaliada, e foram bem executadas, acrescentando que se tratava de um assunto 

amplamente discutido, sendo esta a solução encontrada para acabar com os atropelamentos 

frequentes, de que resultaram mortes. --------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que considerava que as passadeiras não tinham 

sido bem executadas, dado que a rampa de entrada e saída não estava direita o que originava 

os batimentos com as viaturas.-----------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Jaime Cáceres recordou que aquelas passadeiras tinham sido construídas, 

havia doze anos, considerando que o Município foi pioneiro na colocação deste tipo de 

lombas, para colmatar problemas que resultavam do excesso de velocidade que atingia os 

150/160 quilómetros/hora, com atropelamento e morte de algumas pessoas. Acrescentou que a 

solução encontrada pode ser melhorada, embora considere que as passadeiras foram bem 

colocadas e que naquela altura foi a solução encontrada para resolver aquele problema. --------  

Mais referiu que este tipo de questões são sempre levantas quando se aproximam eleições, 

mas ninguém fala dos benefícios das mesmas, acrescentando que é o excesso de velocidade 

que provoca os danos nas viaturas. ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que não tinha colocado a questão por se estar a 

aproximar as eleições. Acrescentou que aquela foi a solução encontrada, mas há coisas a 

melhorar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que a questão da segurança das pessoas deve estar 

em primeiro lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que o desnivelamento nas passadeiras pode ser melhorado, para amortecer o 

choque, mas é também necessário que os condutores cumpram com os limites de velocidade. 

Trânsito ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Fernando Barroso informou que na Rua das Naus falta a marcação do 

estacionamento e um espelho está danificado. ----------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que ia avaliar, com os Serviços, as situações 

referidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recolha de resíduos – monos ----------------------------------------------------------------------------  

O Munícipe Referiu que existe muito lixo acumulado junto aos contentores, sobretudo monos, 

os quais, normalmente, eram colocados naqueles pontos de recolha aos domingos, para serem 

recolhidos na segunda-feira seguinte, sendo que, atualmente, são colocados em qualquer dia e 

ficam uma semana inteira ou mais sem serem recolhidos. --------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que, efetivamente, foi definida as segundas-feiras 

para recolha de monos, sendo que, nos últimos tempos, as pessoas colocam monos todos os 

dias e por todo o lado, quando existem, nas ZILs, contentores abertos para depositar estes 

materiais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que para acondicionamento de restos de obras, a Câmara Municipal fornece 

sacos, de forma gratuita, para os colocar, devendo ser comunicado à Autarquia quando os 

mesmos ficarem cheios. O que nem sempre acontece. -------------------------------------------------  

Acrescentou que para além destes existem outros tipos de resíduos que é proibido depositar 

naqueles locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Fernando Barroso referiu que muitas pessoas desconhecem que existem locais 

próprios para o depósito de alguns resíduos. ------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que todos sabem que a recolha de resíduos é feita 

pela Câmara Municipal e, em algumas situações, pelas Juntas de Freguesia, acrescentando que 

foi feita a divulgação desta ação e que está na página da Autarquia, na Internet. ------------------  

Mais referiu que se trata sobretudo de falta de civismo, até porque há quem deposite resíduos 

de obras nos locais mais impróprios e pela calada da noite, quando sabem que não o devem 

fazer. Situação que quando detetadas devem ser comunicadas à Câmara Municipal, com a 

indicação da matricula da viatura, para que possam ser tomadas medidas. -------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que as pessoas devem procurar a informação sobre 

este e outros assuntos, considerando que a questão principal é a falta de civismo, porque o lixo 

é deixado de qualquer maneira junto dos contentores e, mesmo sabendo que é proibido, 

muitos depositam ali estes resíduos durante a noite.  Acrescentou que, se for preciso será feita 

mais uma campanha de sensibilização, como já foram feitas outras, sendo que as pessoas 
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continuam a prevaricar. Mais referiu que era de enaltecer os trabalhadores da Câmara 

Municipal que procedem à recolha e limpeza destes espaços. ----------------------------------------  

Pombos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Munícipe referiu que a Câmara Municipal tinha ficado de proceder à captura dos pombos 

que proliferam naquela Cidade, como fez na Sede do Município, o que não se verificou, 

considerando que se trata de uma calamidade a existência de tantas aves naquele espaço. ------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que a Câmara Municipal já efetuou várias 

capturas de pombos na Cidade de Santo André, considerando que este problema persiste, 

porque há pessoas que alimentam estas aves e estão contra qualquer ação que vise a captura 

das mesmas. Acrescentou que as ações de captura irão prosseguir. ----------------------------------  

Desbaratização  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Fernando Barroso informou que são muitas as baratas que existem nalguns locais 

daquela Cidade, questionando se não estão previstas ações de desbaratização. --------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que são feitas ações de desbaratização, duas ou 

três vezes por ano, sendo as mesmas comunicadas aos condomínios, para que também 

procedam a esta ação nos respetivos prédios, a fim de evitar que os insetos se recolham nos 

mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Caixas de correio -------------------------------------------------------------------------------------------   

O Munícipe informou que alguns blocos de caixas de correio estão danificados, recordando 

que se tinha falado numa articulação com os CTT para resolver esta situação. --------------------  

Saneamento Básico -----------------------------------------------------------------------------------------  

Informou também que na Praceta das Dálias há algumas tampas de esgotos que deixam 

escapar gases com mau cheiro. ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que vai ver esta situação. ----------------------------  

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

ESTRADA DA ALDEIA DE SANTO ANDRÉ ATÉ AO CRUZAMENTO DA TI 

MARCELINA – PAVIMENTO -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Fernando Barroso referiu que o novo pavimento daquela via tem muitas ondulações, 

ao contrário da Estrada de Brescos que foi também intervencionada recentemente. 

Acrescentou que falta o traço ao meio da via. -----------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DAS PANTERAS – ÁRVORE DE 

GRANDES DIMENSÕES --------------------------------------------------------------------------------  

O Munícipe referiu que naquele Bairro, no Bloco 5.2, está uma árvore que precisa ser cortada, 

dado que já ultrapassa o topo do edifício e, caso se parta, pode atingir alguém. -------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que as árvores não são abatidas só porque são 

grandes, acrescentando que foram pedidos pareceres técnicos sobre a avaliação de risco de 

algumas árvores, para se apurar se é necessário proceder ao seu abate. -----------------------------  

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Munícipe. ---------------------------------------------  

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

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

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

O Senhor Presidente informou que a situação se mantém estável no Município, no que 

respeita ao número reduzido de casos.  -------------------------------------------------------------------  

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

REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 

DO ALENTEJO LITORAL (CIMAL) ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que na reunião do Conselho Executivo da CIMAL que 

teve lugar no dia anterior, colocou a questão do Ensino Politécnico anunciado para Sines, 

tendo o Presidente da Câmara Municipal de Sines esclarecido que na anterior reunião daquele 
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Executivo tinha informado que ia assinar, na segunda-feira seguinte, o Protocolo de intenções, 

para a instalação de um Pólo do Politécnico de Setúbal naquele Município, em cujo ato 

tiveram presentes alguns ministros/as e secretários de Estado. Mais informou que o 

Politécnico de Setúbal vai fazer o levantamento das necessidades, com vista à criação de um 

Pólo regional de ensino superior, em Sines, sendo que poderão vir a ser criados outros polos, 

em diferentes localidades da sub-região. -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu também conhecimento que, no dia anterior, na parte da tarde, os 

membros do Executivo da CIMAL visitaram, a convite do Senhor Delegado Regional do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional Arnaldo Frade, as novas instalações daquele 

Instituto, em Santo André, onde foi feita uma apresentação sobre os investimentos previstos. 

Acrescentou que se trata de um projeto muito ambicioso e inovador no País, para a 

qualificação de pessoas de toda a Região, o qual inclui a construção de algumas instalações 

novas e a aquisição de tecnologia de ponta, estando prevista a abertura daquele espaço, com 

dezasseis hectares, à comunidade, para algumas atividades.  -----------------------------------------  

Mais informou que terá também de ser tratada a questão dos transportes dos alunos, 

professores e outros colaboradores do Instituto. --------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou ainda que na reunião do Executivo da CIMAL, foi abordada a 

questão do transporte rodoviário na sub-região, a qual tinha sido colocada ao Secretário de 

Estado da Mobilidade, tendo em conta a fatura que os municípios estão a suportar, tendo o 

Município de Santiago do Cacém despendido uma verba de cem mil e oitocentos e noventa e 

quatro euros, só para o segundo trimestre do ano em curso.  ----------------------------------------  

Acrescentou que a empresa Rodoviário informou que, se as escolas não voltarem a encerrar, 

não vai haver défice, pelo que deixará de ser necessária a compensação que as autarquias têm 

vindo a suportar, dado que as verbas disponibilizadas pela Administração Central, para o 

efeito, não são suficientes. ----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que se devia questionar o Ministério da Educação 

sobre a questão do Politécnico, tendo em conta que o Município de Santiago do Cacém foi o 

primeiro a apresentar uma candidatura para a criação do ensino superior na região. --------------  

Mais referiu que deve ser feito um trabalho consistente neste âmbito, tendo em conta que o 

País não tem muitos recursos. Acrescentou que Santo André tem todas as condições para a 

instalação de equipamento em causa, e Santiago do Cacém tem todo o direito de reivindicar o 

mesmo, até porque quando foi para instalar o Aterro Sanitário, foi o Município que recebeu 

este equipamento que também serve os outros municípios. -------------------------------------------  

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

CERCAL DO ALENTEJO – INSTALAÇÃO DE CENTRAL FOTOVOLTAICA --  ------  

O Senhor Presidente referiu que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tinha emitido 

parecer favorável ao projeto de instalação daquela Central, embora com inúmeras 

condicionantes que terão de ser atendidas pelo promotor, as quais vão de encontro às 

preocupações que a Câmara Municipal colocou, acrescentando que não sabe se o promotor 

avançará com o processo, tendo em conta as condicionantes impostas, para a sua 

concretização. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que se criou um Movimento de contestação à Central, o qual já promoveu duas 

reuniões públicas sobre o assunto, mas nunca procurou qualquer informação sobre o assunto 

junto da Câmara Municipal, sendo que houve um grupo de pessoas que o fizeram. --------------  

Informou ainda que tem sido tecidas algumas considerações sobre este assunto que não 

correspondem à verdade. -----------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que a Câmara Municipal não é contrária aos investimentos que criem dinâmica 

económica no Município, sendo que a forma como o projeto em causa foi apresentado 

suscitou muitas reservas. -----------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-08-26                                                                                                        5 de 16 

Recordou que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo solicitaram à 

APA, a realização de uma sessão pública, para esclarecimento das duvidas que se levantavam 

sobre o projeto, a qual se realizou já no final do período da discussão pública do mesmo. 

Acrescentou que mais de duzentas pessoas se pronunciaram sobre o projeto no âmbito da 

consulta pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que na Câmara Municipal não deu entrada qualquer processo, e que a mesma 

respondeu apenas às informações prévias solicitadas pelo promotor, no que respeita às 

condicionantes no âmbito do ordenamento do território, sendo que, o projeto inicial 

compreendia cinco instalações, em áreas distintas, não existindo qualquer processo de 

licenciamento, o mesmo acontecendo relativamente ao projeto de instalação de uma Central 

do mesmo tipo, em Vale de Água. Acrescentou que os pareceres que a Câmara Municipal 

emitiu e remeteu à APA, são públicos, e estão disponíveis para consulta. --------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que a Câmara Municipal devia questionar o 

Governo sobre a estratégia que tem relativamente aos investimentos previstos para Sines, 

tendo em conta os seus impactos no Município de Santiago do Cacém. ----------------------------  

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

PLANO DA ORLA COSTEIRA (POC)  --------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que está em curso a revisão do Plano da Orla Costeira, sendo 

que o novo POC passará a abranger a costa, desde o Cabo Espichel a Odeceixe. Mais 

informou que o Plano atual estava em vigor, havia vinte e dois anos, tendo sido realizadas 

algumas reuniões com vista à sua revisão, a qual devia ser feita de dez em dez anos, sendo que 

o processo se tem arrastado no tempo, com a mudança dos sucessivos governos. -----------------  

Mais informou que a lei do domínio público marítimo define cinco níveis de utilização das 

praias que determinam a existência ou não de apoios de praia. Acrescentou que no Município 

existem quatro praias: Praia da Lagoa de Santo André, praia do Monte Velho, praia das Areias 

Brancas e praia da Fonte do Cortiço, no sentido de norte para sul, sendo que a Câmara 

Municipal defende a existência de dois apoios na praia da Lagoa, o que já existe e outro mais 

a norte, um apoio na praia do Monte Velho, a qual se situa mais perto da Cidade de Vila Nova 

de Santo André, pelo que não se compreende que a mesma não dispunha de instalações 

sanitárias e de nadadores salvadores, assim como defende a existência de um apoio, com outra 

dimensão, na praia da Fonte do Cortiço, e estacionamento. Acrescentou que embora algumas 

entidades responsáveis por este processo concordem com a Câmara Municipal, outras 

discordam, e a lei impõe alguns constrangimentos, pelo que seria necessário diligenciar junto 

da Tutela, para proceder a alterações à mesma.  --------------------------------------------------------  

Mais referiu que o tinham informado que o documento que estava em discussão pública, até 

ao dia três de setembro, o (POC-CE) e Regulamento de Gestão das Praias, podia desbloquear 

a situação, sendo que ao verificar o seu conteúdo verificou que ainda contem mais 

condicionantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que esta situação tinha sido também discutida na reunião da CIMAL, tendo 

sido decidido enviar, com urgência, um ofício ao 1º Ministro sobre o assunto.  -------------------  

Acrescentou que não se compreende que depois de tantos anos à espera de uma solução para 

este problema, não tenha havido uma reunião de concertação com as autarquias sobre esta 

matéria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recordou também que o POC atual previa que as construções existentes nas praias seriam 

derrubadas, sendo que na Praia da Lagoa ficaram quatro, porque os proprietários tinham as 

mesmas registadas e as respetivas licenças de utilização, desde os anos cinquenta do século 

passado, pelo que o Estado teria que os indemnizar, o que foi confirmado, em Tribunal. 

Acrescentou que é preciso encontrar uma solução para estas situações, defendendo que sejam 

criadas regras, de forma a que os proprietários saibam com o que podem contar. -----------------  
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Mais informou que a Câmara Municipal irá dar um parecer claramente critico sobre as 

soluções apontadas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos solicitou cópia o parecer que a Câmara Municipal vai 

emitir sobre o novo POC. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

RENUNCIA AO MANDATO DA SENHORA VEREADORA MARGARIDA SANTOS 

O Senhor Presidente deu conhecimento que a Senhora Vereadora Margarida Santos renunciou 

ao mandato, para poder preparar o início do ano letivo, ao retomar a sua profissão de 

Professora, pelo que irá convocar a eleita que se segue na mesma lista, da CDU, para a sua 

substituição.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.058.863,56€ (seis milhões cinquenta e oito mil 

oitocentos e sessenta e três euros e cinquenta e seis cêntimos). --------------------------------------  

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 296.125,23€ (duzentos e noventa e seis mil cento e 

vinte e cinco euros e vinte e três cêntimos). -------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Mil e Vinte e Cinco -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a Oitava Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e 

Vinte e Um/Dois Mil e Vinte e Cinco, em anexo. ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Duas Abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos eleito do PS, e do Senhor Vereador Luís 

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

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

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

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

Cinco ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte e Um.  ----------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha  -----------------  

PROPOSTA: - Um – Aprovar a oitava Alteração às GOP´S (PPI) Dois Mil e Vinte e 

Um/Dois Mil e Vinte e Cinco, em anexo. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Duas Abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos eleito do PS, e do Senhor Vereador Luís 

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

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

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

ASSUNTO: Relatório Semestral do Auditor externo sobre a situação económica e 

financeira do Município. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número quinhentos ponto dez ponto zero zero um barra um da 

Divisão de Administração Geral e Financeira barra SC de dois mil e vinte e um.  ----------------  

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

Dar conhecimento do relatório semestral sobre a situação económica e financeira do 

Município relativo ao 1ºsemestre de 2021, apresentado pelo auditor externo que procede 

anualmente à revisão legal de contas. A remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento   

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

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

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

FUNDAMENTOS: Em conformidade com o previsto na alínea d), do nº2, do artigo 77º, da 

Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Derrama/ano de 2022  ---------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo dois mil e vinte e um barra trezentos e cinquenta ponto dez ponto 

cento e um barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira.  ----------------------------  

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

PROPOSTA: Um - Que seja lançado a Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 

não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), a cobrar no ano de 

2022, que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município.  --  

Dois- Isenções para sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os 150 

mil euros no ano anterior.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Três- Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

d) do nº 1 do art.º 25 da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea b) do artigo 14º. e do nº1 e 2 do artigo 18º da Lei 

nº73/2013, de 3 de setembro, e da alínea ccc) do nº 1 do art.º 33 da Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS. ------------------------------------  

Um voto contra do Senhor Vereador Luís dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

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

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

Declaração de Voto: “O ano de 2022 vai seguramente ser um ano muito difícil para as 

famílias, mas também para as empresas, mais uma vez a Câmara perde a oportunidade de 

ajudar as empresas e empresários, aliviando a taxa de Derrama. -------------------------------------  

A medida de isenção para empresas e empresários com faturação inferior a 150.000€ não 

cumpre o objetivo que parece querer atingir, uma vez que a derrama é calculada sobre o lucro 

tributável e não sobre o volume de faturação.” ----------------------------------------------------------   

Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos foi feita a seguinte Declaração de Voto: “Tendo a 

maioria das obras realizadas e em curso (obras que vão passar para 2022) merecido o nosso 

apoio, e não tendo condições para uma análise rigorosa e sustentada relativamente aos valores 

dos impostos em causa (Derrama, IMI e IRS), abstenho-me.” ----------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Fixação da Taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M.I.)  -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e vinte e um barra trezentos e cinquenta ponto 

dez ponto duzentos barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira.  ------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M.I.) a incidir 

sobre o valor patrimonial tributário, a vigorar em 2022:  ----------------------------------------------  

Um -Para prédios urbanos 0,340%.  -------------------------------------------------------------------  

Dois – Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

d) do nº 1 do art.º 25 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: – De acordo com a alínea c) do nº. 1 do art.º 112º do Código do Imposto 

Municipal Sobre Imóveis publicado em anexo ao Decreto-Lei nº.287/2003, de 12 de 

novembro na redação da Lei 83-c/2013 de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014), 

e o disposto na alínea ccc) do nº 1 do art.º 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Duas Abstenções, sendo uma do Senhor Vereador Óscar Ramos eleito do PS, e outra do 

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

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

Declaração de Voto: ”Apesar da redução progressiva que a Câmara tem vindo a praticar 

relativamente a este imposto, continua a não contemplar IMI familiar que permitiria alguma 

poupança aos contribuintes em função dos dependentes que têm a seu cargo.” --------------------  

Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos foi feita a seguinte Declaração de Voto: “Tendo a 

maioria das obras realizadas e em curso (obras que vão passar para 2022) merecido o nosso 

apoio e não tendo condições para uma análise rigorosa e sustentada relativamente aos valores 

dos impostos em causa (Derrama, IMI e IRS) abstenho-me.” -----------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem -------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.  ----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número dois mil e vinte e um barra trezentos e cinquenta ponto 

dez ponto cem barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira.  ------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Definir para o ano de 2022 a taxa de 5% para a participação no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município.  ----------------  

Dois – que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal.  --------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com os nºs. 1 e 2 do artigo 26 da Lei nº73/2013 de 3 de 

setembro e o disposto na alínea c) do nº1 do artigo 25 e na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33 da 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS. ------------------------------------  

Um voto contra do Senhor Vereador Luís dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

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

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

Declaração de Voto: “O ano de 2022 vai ser seguramente um ano muito difícil para as 

famílias e a Câmara insiste em não ajudar essas mesmas famílias, abdicando de parte da sua 

participação no IRS. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos foi feita a seguinte Declaração de Voto: “Tendo a 

maioria das obras realizadas e em curso (obras que vão passar para 2022) merecido o nosso 

apoio e não tendo condições para uma análise rigorosa e sustentada relativamente aos valores 

dos impostos em causa (Derrama, IMI e IRS) abstenho-me.” -----------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: COVID-19 -Isenção do pagamento de taxas referentes à ocupação de espaço 

público e publicidade de estabelecimentos comerciais, nos meses de abril, maio, junho, 

julho, agosto e setembro de 2021 –compensação pela perda de receita das Freguesias -----  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/700.20.102/35 do Gabinete de Apoio à Presidência. 

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

PROPOSTA: Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a aprovação dos seguintes 

apoios às freguesias, a atribuir no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das populações:------------------------------------------------------------------------------------  

Freguesia da Abela--------------------------------------------------------------------------------------0€ 

Freguesia de Alvalade----------------------------------------------------------------------------433,62€ 

Freguesia de Cercal do Alentejo-------------------------------------------------------------1.465,43€ 

Freguesia de Ermidas Sado---------------------------------------------------------------------100,63€ 

Freguesia de Santo André-------------------------------------------------------------------10.892,73€ 

Freguesia de São Francisco da Serra----------------------------------------------------------------0€ 

União das Freguesias de ST, SC e SB---------------------------------------------------------919,64€ 

União das Freguesias de SD e VD--------------------------------------------------------------------0€ 

FUNDAMENTOSDE FACTO: UM: Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito 

internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 

bem como à classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 como uma 

pandemia, e ainda a declaração de estado de emergência em Portugal, conforme o Decreto n.º 

2-A/2020, de 20 de março, que procedeu à execução do estado de emergência em Portugal, 

decretado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, a Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém adotou um conjunto de conjunto de medidas extraordinárias 

e de carater urgente para apoio ao nível social e económico no combate à pandemia. ------------  
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DOIS: As medidas adotadas tiveram como objetivo não só prevenir, conter e mitigar a 

transmissão da infeção, como também minimizar os efeitos colaterais da pandemia, 

protegendo as empresas, sobretudo os pequenos empresários em nome individual, de forma a 

defender o emprego, os postos de trabalho, e criar condições para que seja assegurado, na 

medida do possível, o rendimento das famílias. ---------------------------------------------------------  

TRÊS: Estas medidas tiveram manifestamente impactos positivos no controlo da pandemia 

no nosso concelho, e é também por essa razão, face ao contexto atual da situação 

epidemiológica em Portugal e concretamente na nossa região, que se considera necessário de 

renovar muitas das medidas adotadas e ainda aditar outras para que desta forma o 

desconfinamento gradual, tenha o menor impacto possível na transmissão da doença e no 

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

QUATRO: Face ao exposto a Câmara Municipal deliberou adotar e renovar as medidas 

extraordinárias e de carater urgente para apoio ao nível social e económico no combate à 

Pandemia por Covid-19, nomeadamente a isenção do pagamento de taxas referentes à 

ocupação de espaço público e publicidade de estabelecimentos comerciais, nos meses de abril, 

maio, junho, julho, agosto e setembro de 2021. ---------------------------------------------------------  

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

de publicidade de natureza comercial se encontram delegadas nas juntas de freguesia do 

município, a Câmara Municipal, deliberou ainda submeter a deliberação da Assembleia 

Municipal, compensar estas autarquias pela perda de receita, sendo esta compensação 

calculada pelo valor correspondente à receita realizada durante os meses de abril, maio, junho, 

julho, agosto e setembro de 2019, como forma de apoio às freguesias no quadro da promoção 

e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações. ------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: Compete à Câmara Municipal, apoiar atividades de 

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

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

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

DOIS: Compete à Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal deliberar sob as 

formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das populações, conforme dispõe a alínea j) n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico 

citado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alteração da delimitação da área de reabilitação urbana do Centro 

Histórico de Alvalade --------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 22/2018/1 de 18.06.2018 da Divisão do Ordenamento e Gestão 

Urbanística  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Que a Câmara Municipal delibere aprovar a proposta de alteração da 

delimitação da ARU de Alvalade, conforme memória descritiva e planta de delimitação em 

anexo, bem como o estipulado no n.º 6 do artigo 13.º do Regime Jurídico de Reabilitação 

Urbana (RJRU); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Após aprovada a presente proposta, que a mesma seja submetida a aprovação da Assembleia 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião.------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: DE FACTO: 1. A Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do 

Centro Histórico de Alvalade (ARU), com enquadramento no Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na 

sua atual redação, foi aprovada em Assembleia Municipal de 23/07/2015 e publicada através 

do Aviso n.º 8833/2015, em Diário da República, 2.ª série de 11 de agosto de 2015. 2. Após a 

delimitação de ARU, é possível proceder a alterações nessa delimitação, seguindo os 

procedimentos aplicáveis para a sua aprovação (artigo 13.º do RJRU). 3. À data e na 

sequência da preparação do projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU), 

nomeadamente no levantamento de campo, foi possível apurar que existem outras situações, 

ainda que pontualmente merecedoras, não só por apresentarem as mesmas características 

morfológicas, tipológicas e de época construtiva das incluídas na ARU, como pelo atual 

estado de conservação em que se encontram. 4. Verificando-se que, em alguns casos, estes 

critérios não são plenamente observados, gerando situações de conflitualidade ou 

desigualdade e diferenciação entre áreas idênticas, justifica-se uma vez mais a correção das 

incongruências detetadas na constante procura de um acerto, mantendo-se e reforçando na 

integra os pressupostos e critérios que conduziram à criação da ARU, sendo por isso 

necessário o alargamento das áreas a incluir na mesma. 5. Essencialmente e para que não 

existam ambiguidades, importa reforçar a homogeneidade dos limites da ARU, bem como o 

critério de igualdade de oportunidades, estabelecendo uma ação mais integrada e alargada ao 

nível do edificado e do espaço público. 6. Pretende-se assim, identificar o edificado a 

recuperar ou requalificar, dotando-o de melhores condições em resposta à mobilidade 

condicionada. 7. Importa referir que o espaço central do largo Francisco José Morais, 

apresenta por si só necessidade de intervenção no próprio espaço público, regenerando-o e em 

consequência requalificando a malha urbana do edificado existente. Torna-se, portanto, 

imperativo a inclusão desta área em ARU, prosseguindo uma vez mais os objetivos da 

reabilitação urbana. 8. Por fim, verificou-se que a delimitação da ARU em vigor, por vezes, 

extravasa o limite do perímetro urbano, devendo, portanto, ser retificado esses limites. 9. 

Atendendo ao objetivo de atenuar eventuais discrepâncias, conforme referido na anterior 

alteração, e assim enquadrá-las nos programas vocacionados para a reabilitação urbana, tal 

como o quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, propondo a 

respetiva alteração à delimitação da ARU. 10. Em suma, das alterações ora propostas resulta 

uma área total da ARU, de 24,78 ha, contraponto aos 23,8 ha da ARU delimitada em 2018. 

11. Após a aprovação da redefinição dos limites da ARU, a ORU deverá ser aprovada no 

prazo máximo de três anos através de instrumento próprio – Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana (PERU) -, vigorará pelo prazo a fixar, que nunca poderá ser superior a 15 

anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE DIREITO: 1. Nos termos do artigo 13.º do RJRU, e da alínea n), n.º 

2 do artigo 23.º, da alínea r), n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de 

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

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

REFERÊNCIA: Processo 22/2018/2 de 22.06.2018 da Divisão do Ordenamento e Gestão 

Urbanística  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: 1. Que a Câmara Municipal delibere aprovar a proposta de alteração da 

delimitação da ARU de Vila Nova de Santo André, conforme memória descritiva e planta de 

delimitação em anexo, bem como o estipulado no n.º 6 do artigo 13.º do Regime Jurídico de 

Reabilitação Urbana (RJRU); ------------------------------------------------------------------------------  

2.Após aprovada a presente proposta, que a mesma seja submetida a aprovação da Assembleia 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

FUNDAMENTOS: DE FACTO: 1. A Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Vila Nova de 

Santo André (VNSA) foi alvo de uma alteração dos seus limites em 2018, justificado 

essencialmente pela necessidade de intervenção mais alargada no espaço urbano, público e 

privado do município. Esta alteração foi aprovada em Assembleia Municipal, de 19/07/2018 e 

publicada em Diário da República, 2. ª série, através do Aviso n.º 13451/2018. 2. O Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) estabelece no n.º 6 do artigo 13.º que, após a 

delimitação de ARU, é possível proceder a alterações nessa delimitação, seguindo os 

procedimentos aplicáveis para a sua aprovação (artigo 13.º do RJRU). 3. Os recentes avanços 

no processo de desenvolvimento das intervenções de reabilitação urbana da cidade de VNSA 

abriram novas oportunidades no retomar do caminho de afirmação do ensino e formação 

profissional para dar resposta às necessidades locais de mão de obra qualificada. 4. Apesar do 

esforço desenvolvido pelas autarquias para qualificação do espaço público, ainda há 

reabilitação urbana que poderá ser realizada, justificando-se plenamente a criação de melhores 

condições para novas intervenções. 5. O novo alargamento proposto para a ARU de VNSA, 

alicerça-se na obsolescência e degradação de um equipamento de ensino e de um hotel, ambos 

a carecer de intervenção na sua reabilitação e requalificação. 6. A ARU em vigor tem a área 

aproximada de 145 ha, propondo-se agora um acréscimo de cerca de 5 ha, resultando assim, 

numa área total com cerca de 150 ha. 7. À data e no decurso da elaboração do projeto de 

Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e das intervenções de reabilitação da ARU que estão 

a decorrer, verificou-se haver a necessidade de iniciar um processo de reabilitação e 

requalificação do Campus Universitário do PIAGET de modo a acolher o novo centro de 

formação do IEFP, no Litoral Alentejano, bem como a reabilitação do hotel Vila Park para 

continuar a cumprir com a sua missão. 8. Neste sentido, justifica-se a redefinição da 

delimitação já aprovada, de forma a atingir-se o objetivo de reabilitação e regeneração do 

tecido urbano, propondo-se a inclusão de uma área com cerca de 5 ha. 8. A não inclusão 

destes equipamentos obsoletos na delimitação da ARU, poderá comprometer o apoio 

financeiro e o acesso aos benefícios fiscais da ARU da cidade de VNSA. 9. Assim, e mais 

uma vez analisada a ARU em vigor, identificaram-se as situações que justificam uma nova 

proposta de alteração, enquadrada no âmbito do disposto no n.º 6 do Artigo 13.º do RJRU na 

sua redação atual. 10. Os objetivos estratégicos a prosseguir mantêm-se os mesmos, sendo, no 

entanto, alargados à nova área a incluir na ARU. 11. A ARU será sucedida da elaboração de 

uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU) que assumirá uma índole sistemática já que 

integra intervenções de reabilitação urbana dirigida não só ao edificado mas também à 

qualificação de infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e espaços urbanos de utilização 

coletiva, numa ótica de requalificação e revitalização do tecido urbano mais representativo, 

em termos de perceção humana de ocupação do espaço, associada a um programa de 

investimento público e privado, dos potenciais interessados. 12. Após a aprovação da 

redefinição dos limites da ARU, a ORU deverá ser aprovada no prazo máximo de três anos 

através de instrumento próprio – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) -, 

vigorará pelo prazo a fixar, que nunca poderá ser superior a 15 anos. -------------------------------  
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FUNDAMENTOS: DE DIREITO: 1. Nos termos do artigo 13.º do RJRU, e da alínea n), n.º 

2 do artigo 23.º, da alínea r), n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: RITA PEREIRA DA SILVA -----------------------------------------------------------  

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/404 de 12/08/2021 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Rita Pereira da Silva. ------------------------------------------------  

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

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

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

sito no Bairro do Pinhal, Bloco 6, Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 

2506, fração F e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 596/19890306 - F, Vila 

Nova de Santo André, cujo valor de transação é de 82.000,00 € (oitenta e dois mil euros).  -----  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO DE CANTARES REGIONAIS, AMANTES DO ALENTEJO  -----  

ASSUNTO: Resolução do Contrato de Comodato da Antiga Escola Primária da Mimosa  

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

REFERÊNCIA: 2021/300.50.201/69, de 26/07/2021, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a resolução do Contrato de Comodato celebrado em 15 de maio de 

2012, das salas identificadas por nº 1 e nº 4, sitas na antiga Escola Primária da Mimosa, em 

Alvalade, com o Grupo de Cantares Regionais, Amantes do Alentejo.  -----------------------------  

FUNDAMENTOS: a) Uma vez que se constatou que as instalações em causa não têm tido a 

utilização prevista e que teve na base da cedência a esta Associação, e que existe outra 

entidade interessada na cedência dos espaços.  ----------------------------------------------------------  

b) De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO MOTARD AL-BALAT. -----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência por Comodato de espaços na antiga Escola Primária da Mimosa, 

em Alvalade.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/900.20.604/557, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um -Aprovar a cedência por Contrato de comodato de parte da antiga Escola 

Primária da Mimosa, em Alvalade, na freguesia de Alvalade, à Associação Grupo Motard AL-

BALAT”, para instalação da sede da Associação e ao desenvolvimento das atividades 

previstas nos seus Estatutos. -------------------------------------------------------------------------------  

Dois –Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato, conforme documento em anexo.  -----------  

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

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

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

FUNDAMENTOS: Um - Tendo em conta o solicitado pela Associação Grupo Motard AL-

BALAT. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: MARTA TORRES FERNANDES MARTINS DA SILVA ----------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de Hotel Rural -----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vale da Cerva –União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água --  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2021/82 datado de 08.06.2021, da Divisão do Ordenamento 

e Gestão Urbanística em nome de Marta Torres Fernandes Martins da Silva ----------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de Hotel Rural, nos termos do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado Vale da Cerva, inscrito 

na matriz predial rústica sob o artigo nº 23 Secção D, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 243 de 02.08.2005, da freguesia da União das Freguesias de São Domingos e 

Vale de Água  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Municipal de Santiago do Cacém, sendo que, se trata de uma área do prédio com classificação 

baixa de perigosidade de incêndio florestal, sem quaisquer outras condicionantes e tem um 

afastamento à estrema do prédio de cerca de 15,5 metros e à mancha florestal cerca de 10 

metros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 07.07.2021. ------------------  

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Ferrovia no Alentejo Litoral e Distrito de Setúbal ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/108do Gabinete de Apoio à Presidência. ------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da aprovação, em votação final global na Sessão Plenária da 

Assembleia da República da Resolução «Pela requalificação e reabertura do serviço regional e 

inter-regional de transporte ferroviário no Alentejo Litoral e Distrito de Setúbal». ---------------  

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

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

ASSUNTO: Refeitórios Escolares geridos pelas Associações de Pais das Escolas Básicas 

nºs 2 e 4 de Santo André –Transferência de verba para funcionamento 2021/2022. --------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/150.20.101/19 de 19/08/2021, da DEASS. -------------------  

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

PROPOSTA: UM–manter o princípio da atribuição de verba para funcionamento do 

Refeitório Escolar da EB nº 2 de Santo André, verba que suporta os encargos com as 

trabalhadoras do Refeitório contratadas pela Associação de Pais, até à conclusão da obra de 

requalificação, e à dotação da escola com mobiliário e demais equipamentos da EB nº 2 de 

Santo André; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS–Transferir para as Associações de Pais das Escolas Básicas nº 2 e nº 4 de Santo André 

as verbas anuais destinadas a apoiar o funcionamento, na vertente de Recursos Humanos, dos 

Refeitórios Escolares destes estabelecimentos de educação e ensino para o ano letivo de 

2021/2022, nos valores de, respetivamente, 40.789,53€ e 39.962,45€;------------------------------  

TRÊS–o período a abranger é de setembro de 2021 a agosto de 2022; -----------------------------  

QUATRO–as verbas em causa, a que correspondem os valores mensais de, respetivamente, 

3.399,13€ e 2.913,54€, deverão ser mensalmente transferidas para as respetivas contas 

bancárias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:UM–alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro e alterações posteriores, e número 1 do artigo 35º do Decreto-Lei nº 21/2019 de 30 

de janeiro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS–A obra de requalificação da EB nº 2 de André ainda não está concluída, continuando as 

funcionárias da Associação de Pais da EB nº 2 de Santo André, afetas ao Refeitório Escolar 

daquele estabelecimento de educação e ensino, a prestar apoio às crianças e alunos desta 

escola no que diz respeito às refeições confecionadas e servidas na EB nº 1 de Santo André. ---  

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
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ASSUNTO: Ação Social Escolar 2021/2022 –Preço da refeição escolar para as crianças e 

alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2021/150.20.101/18, de 18/08/2021, da DEASS. ---------------------  

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

PROPOSTA: Manutenção, para o ano letivo de 2021/2022, do preço da refeição escolar para 

as crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico no valor de 1,46€. 

FUNDAMENTOS: alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro e alterações subsequentes, e nº 1 do artigo 4º do despacho nº 8454-A/2015de 30 de 

julho, com as alterações introduzidas pelo despacho nº 5296/2017 de 16 de junho, pela 

declaração de retificação nº 451/2017 de 11 de julho, e pelo despacho nº 7255/2018 de 31 de 

julho, despacho que até à data não foi alterado. ---------------------------------------------------------  

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 doze horas e dez 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 
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