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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E NOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS------------------- -   

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

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, na Sala de Sessões da 

Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da 

Câmara Municipal, Albano Joaquim Mestre Pereira, Vice-Presidente, Artur Manuel 

Fernandes Ceia, Luís Filipe dos Santos, Sónia Regina Sobral Gonçalves, Susana Louro 

Caiado Correia Pádua, Mónica Fialho Pires de Aguiar, Vereadores, a fim de se efetuar a 

reunião ordinária da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:  7.374.509,62€ (sete milhões, trezentos e setenta e quatro 

mil, quinhentos e nove euros e sessenta e dois cêntimos). --------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 293.195,89€ (duzentos e noventa e três mil, cento e 

noventa e cinco euros e oitenta e nove Cêntimos). ----------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: JOÃO REINALDO PINTO DE AVELAR –CABEÇA DE CASAL DA 

HERANÇA DE, -------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Lote nº 10 da Expansão I do Parque Empresarial do Cercal 

do Alentejo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2015/300.10.003/1de 26 de junho/2018, do Serviço de 

Aprovisionamento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM -Aprovar a transmissão do lote nº 10 da Expansão I do Parque 

Empresarial do Cercal do Alentejo, inscrito na matriz com o artigo nº 3915º e descrito na 

CRCPCA sob a ficha nº 1939/20080827, para a empresa Summer time, Unipessoal, Lda. 

pessoa coletiva nº 508 899 010, com sede em Av. Dr. Ricardo Ribeiro Leitão, nº 31, em 

Massamá –Queluz. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS–Aprovar a alteração do objeto do lote para Comércio e serviços, com a atividade de 

armazém e produção têxtil, cujo CAE corresponde a 47711-R3. ------------------------------------  

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

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

FUNDAMENTOS: UM -De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

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

DOIS -Conforme solicitado por requerimento de 25de agosto de 2022. ---------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO MUNICIPAL --------------  

ASSUNTO: Minuta de normativo para Gala do Desporto. --------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/900.10.002.01/4 de 15/03/2022 do Serviço Municipal de Desporto. ----  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------   
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PROPOSTA: Aprovar a minuta de normativo para a Gala do Desporto. --------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- Premiar e reconhecer publicamente as performances dos diversos 

agentes desportivos nos seus desempenhos durante a época desportiva de 2021 / 2022. ---------  

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento concursal para cargo de direção intermédia de 

3.º grau –Serviço de Intervenção Social e Saúde. ---------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH Processo n.º 2022/250.10.100/3. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Promover a abertura do procedimento concursal para provimento do cargo 

de direção intermédia de 3.º grau -Serviço de Intervenção Social e Saúde. ------------------------  

2. Aprovar a composição do júri do procedimento concursal: ---------------------------------------  

Presidente: José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças; --------------------------------------------------------------------------------  

1.º Vogal: Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

2.ª Vogal: Maria Teresa dos Santos Pereira Chaves, Chefe da Divisão de Comunicação e 

Imagem; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais Suplentes: Octávio José Palminha Gonçalves, Chefe do Serviço de Aprovisionamento 

e Património e Maria Luísa Ferreira Gomes, Chefe do Serviço Municipal de Bibliotecas e 

Arquivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O 1.º Vogal efetivo substitui o Presidente na sua ausência ou impedimento. 

3. Submeter à Assembleia Municipal a proposta de designação dos membros do júri do 

procedimento concursal. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:  De facto: Os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados 

por procedimento concursal que se rege pelas disposições dos artigos 12.º e 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto e artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril e 64/2011, de 22 de dezembro. ---------------------------------------------------------------------  

É da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, a designação 

do júri do procedimento concursal, que é composto por um presidente e dois vogais. -----------  

De direito:  De acordo com o disposto no artigo 12.º e 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira, da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves e da Senhora 

Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------  

Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento concursal para cargo de direção intermédia de 

3.º grau –Serviço de Manutenção de Edifícios e Equipamentos. --------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH Processo n.º 2022/250.10.100/5 -------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: 1. Promover a abertura do procedimento concursal para provimento do cargo 

de direção intermédia de 3.º grau -Chefe do Serviço de Manutenção de Edifícios e 

Equipamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a composição do júri do procedimento concursal: ---------------------------------------  

Presidente: José Carlos Nabais Correia, Chefe da Divisão de Projeto e Obras; -------------------  

1.º Vogal: Susana Isabel Pereira Espada, Chefe da Divisão de Comodidade Local; --------------  

2.ª Vogal: Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais Suplentes: Ana Luísa Sobral Godinho dos Santos Guerreiro, Chefe da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística e Octávio José Palminha Gonçalves, Chefe do Serviço de 

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

O 1.º Vogal efetivo substitui o Presidente na sua ausência ou impedimento.  

3. Submeter à Assembleia Municipal a proposta de designação dos membros do júri do 

procedimento concursal. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados 

por procedimento concursal que se rege pelas disposições dos artigos 12.º e 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto e artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril e 64/2011, de 22 de dezembro. ---------------------------------------------------------------------  

É da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, a designação 

do júri do procedimento concursal, que é composto por um presidente e dois vogais. -----------   

De direito: De acordo com o disposto no artigo 12.º e 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira, da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves e da Senhora 

Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------  

Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento concursal para cargo de direção intermédia de 

2.º grau –Divisão de Sistemas de Informação e Qualidade  --------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH Processo n.º 2022/250.10.100/4 -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM. Promover a abertura do procedimento concursal para provimento do 

cargo de direção intermédia de 2.º grau -Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e 

Qualidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS. Aprovar a composição do júri do procedimento concursal: ---------------------------------  

Presidente: José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças; --------------------------------------------------------------------------------  

1.º Vogal: Ana Luísa Sobral Godinho dos Santos Guerreiro, Chefe da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística; ---------------------------------------------------------------------  

2.ª Vogal: Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais Suplentes: Maria Teresa dos Santos Pereira Chaves, Chefe da Divisão de 

Comunicação e Imagem e José Carlos Nabais Correia, Chefe da Divisão de Projeto e Obras. 

O 1.º Vogal efetivo substitui o Presidente na sua ausência ou impedimento. ----------------------  
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TRÊS Submeter à Assembleia Municipal a proposta de designação dos membros do júri do 

procedimento concursal. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados 

por procedimento concursal que se rege pelas disposições dos artigos 12.º e 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto e artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril e 64/2011, de 22 de dezembro. ---------------------------------------------------------------------  

É da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, a designação 

do júri do procedimento concursal, que é composto por um presidente e dois vogais. -----------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 12.º e 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira, da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves e da Senhora 

Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------  

Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento concursal para cargo de direção intermédia de 

2.º grau –Divisão de Educação, Intervenção Social e Saúde  -------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH Processo n.º 2022/250.10.100/6 -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Promover a abertura do procedimento concursal para provimento do cargo 

de direção intermédia de 2.º grau -Chefe da Divisão de Educação, Intervenção Social e Saúde.  

2. Aprovar a composição do júri do procedimento concursal: ---------------------------------------  

Presidente: José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças; --------------------------------------------------------------------------------  

1.º Vogal: Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

2.ª Vogal: Maria Teresa dos Santos Pereira Chaves, Chefe da Divisão de Comunicação e 

Imagem; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais Suplentes: Ana Luísa Sobral Godinho dos Santos Guerreiro, Chefe da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística e Susana Isabel Pereira Espada, Chefe da Divisão de 

Comodidade Local.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

O 1.º Vogal efetivo substitui o Presidente na sua ausência ou impedimento. ----------------------  

3. Submeter à Assembleia Municipal a proposta de designação dos membros do júri do 

procedimento concursal. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados 

por procedimento concursal que se rege pelas disposições dos artigos 12.º e 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto e artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril e 64/2011, de 22 de dezembro. ---------------------------------------------------------------------  

É da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, a designação 

do júri do procedimento concursal, que é composto por um presidente e dois vogais. -----------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 12.º e 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira, da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves e da Senhora 

Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------  

Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento concursal para cargo de direção intermédia de 

3.º grau –Serviço Jurídico de Urbanismo e Fiscalização ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH Processo n.º 2022/250.10.100/2 -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Promover a abertura do procedimento concursal para provimento do cargo 

de direção intermédia de 3.º grau -Serviço Jurídico de Urbanismo e Fiscalização. ---------------  

2. Aprovar a composição do júri do procedimento concursal: ---------------------------------------  

Presidente: Ana Luísa Sobral Godinho dos Santos Guerreiro, Chefe da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística; ---------------------------------------------------------------------  

1.º Vogal: José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de 

Administração e Finanças; --------------------------------------------------------------------------------  

2.ª Vogal: Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais Suplentes: José Carlos Nabais Correia, Chefe da Divisão de Projeto e Obras e Octávio 

José Palminha Gonçalves, Chefe do Serviço de Aprovisionamento e Património. ----------------   

O 1.º Vogal efetivo substitui o Presidente na sua ausência ou impedimento. 

3. Submeter à Assembleia Municipal a proposta de designação dos membros do júri do 

procedimento concursal. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:  De facto: Os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados 

por procedimento concursal que se rege pelas disposições dos artigos 12.º e 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto e artigos20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril e 64/2011, de 22 de dezembro. ---------------------------------------------------------------------  

É da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, a designação 

do júri do procedimento concursal, que é composto por um presidente e dois vogais. -----------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 12.º e 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira, da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves e da Senhora 

Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------  

Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

ENTIDADE: WE WAVE, LDA. -----------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal do Kartódromo -Atribuição do  lote 4  ------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.200/26de 12de setembro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM–Atribuir, por acordo direto, em regime de direito de superfície, a We 

Wave, Lda.,o prédio designado por lote nº 4, com a área de 928,71m², inscrito na matriz sob o 
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artigo 7083º, descrito na Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de 

Santiago do Cacém sob nº 3823/20030513, do Loteamento Municipal do Kartódromo, para o 

exercício da sua atividade, a que se refere o código CAE-31091-R3, fabricação de mobiliário 

de madeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS –O lote será atribuído em regime de direito de superfície, por acordo direto, pelo valor 

de 1,01€/m² o que perfaz 938,00€/anuais e de acordo com as condições previstas no 

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

TRÊS –Aprovar a Minuta do Contrato Promessa para Constituição do Direito de Superfície, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: CASCATA CINZENTA, LDA. -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo -

Atribuição do  lote nº 1 da Expansão III  ------------------------------------------------------------   

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.003/40de 13de setembro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM- Alienar o prédio designado por lote nº 1 da Expansão III do Parque 

Empresarial do Cercal do Alentejo, inscrito sob o artigo matricial 4018º e descrito na 

Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 

2317/20100301, por acordo direto, a Cascata Cinzenta Lda., para o exercício da sua atividade 

de apoio agrícola, a que corresponde o Código de Atividade Económica n.º 01610. -------------   

DOIS -O lote tem a área de 3.864,81m², e será alienado em regime de propriedade plena, pelo 

valor de 48.773,90€ (quarenta e oito mil setecentos e setenta e três euros e noventa cêntimos). 

O pagamento será efetuado de acordo com as condições previstas no Regulamento Municipal 

de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém, a saber: 30% do preço como sinal, 

com a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, e o remanescente que 

equivale a 70%, no ato da escritura de compra e venda. ----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Cálculo de Revisão de Preços Provisório –Reconstrução do Edifício do 

Cineteatro de Ermidas Sado. ---------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/8 de 12-02-2021, do Serviço de 

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

PROPOSTA:UM–Aprovar o cálculo da revisão de preços provisório, da empreitada de 

Reconstrução do Edifício do Cineteatro de Ermidas Sado, no valor de33.078,94€, acrescido 

de IVA, no total de 35.063,68€. --------------------------------------------------------------------------  

DOIS –Aprovar que seja informado o empreiteiro, para proceder à emissão de fatura do 

aludido valor de 35.063,68€, de acordo com o seguinte cabimento: objetivo 2.5.1.7.2, projeto 

2020/56. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

reunião de Câmara de 29-07-2021, ao consórcio “Digiviana/Coplusa”, com Cessão de Posição 

Contratual à COPLUSA, Lda., por deliberação de Câmara de 28-04-2022. -----------------------   

O contrato de empreitada é escrito n.º 95/2021, no valor de 1.299.995,00 €, a que acresce o 

IVA no valor de 77999,70€ que totaliza 1.377.994,70€. ----------------------------------------------  

Até à presente data foram faturados os autos de medição de 1 a 6 no valor de 304.574,87€, 

acrescido de IVA, no total de 322.849,36€. ------------------------------------------------------------  

DOIS - De acordo com o artº 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto 

lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar, e 

cláusula 38ª do caderno de encargos do referido procedimento. -------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira, da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves e da Senhora 

Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------  

Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

ENTIDADE: IHRU –INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO 

URBANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Contrato de Comparticipação para Acompanhamento Técnico necessário 

para a elaboração da Estratégia Local de Habitação  ---------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/150.10.100/4 Gabinete de Estudos e Planeamento ----------  

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

PROPOSTA: Aprovar o Contrato de Comparticipação para Acompanhamento Técnico 

necessário para a elaboração da Estratégia Local de Habitação de Santiago do Cacém. ---------  

FUNDAMENTOS:  De facto:  UM: A elaboração da Estratégia Local de Habitação (ELH) 

de Santiago do Cacém, cujos trabalhos de orientação metodológica e de desenvolvimento na 

sua componente técnica foram desenvolvidos com base numa aquisição de serviços a uma 

entidade externa (consultora Quaternaire Portugal, contrato nº 36/2021, CMSC), pode ser 

financiada pelo IHRU ao abrigo do artigo 3º, da Portaria nº 230/2018, de 17 de agosto. --------  

DOIS: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém apresentou, oportunamente, junto do 

IHRU, uma candidatura com vista a beneficiar do apoio financeiro para a elaboração da ELH.   

TRÊS: A candidatura apresentada pela Câmara Municipal mereceu a aprovação do IHRU. A 

concessão do apoio financeiro tem como enquadramento a formalização do Contrato de 

Comparticipação que se submete para aprovação da Câmara Municipal. --------------------------  

De direito: Em conformidade com a alínea r) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das 

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

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

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

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

ENTIDADE: ANA ISABEL TAVARES COUTO --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído. -----------------------------------------------------     
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LOCALIZAÇÃO: Restaurante “Gentileza à Mesa” em Vila Nova de Santo André -------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído n.º 2022/450.10.215/64 de 

21/09/2022 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças com despacho certificado do Sr. Presidente de 

22 de setembro de 2022.  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprove os licenciamentos solicitados pelo requerente para a realização de 

Música ao Vivo, nos dias 1/2/6/7/8/9/13/14/15/20/21/22/23/27 e 28 de outubro de 2022, no 

Restaurante “Gentileza à Mesa”, em Vila Nova de Santo André das 13h às 24h.  ----------------  

FUNDAMENTOS: é competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de 

Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº9/2007 de 17/01. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Atualização da Conta Final e Cálculo de Revisão de Preços Definitivo da 

empreitada de Execução de substituição da cobertura em fibrocimento, existente em 

instalações municipais, sitas na ZIL em Santo André  --------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/38 de 22-10-2021, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM-Aprovar a atualização da conta final e cálculo de revisão de preços 

definitivo, da empreitada de Execução de substituição da cobertura em fibrocimento, existente 

em instalações municipais, sitas na ZIL em Santo André, de acordo com o seguinte quadro 

resumo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato .........................................163.506,47€ (IVA incluído)  ------------------------------------  

Faturado .........................................163.506,47€ (IVA incluído)  ------------------------------------  

Cálculo Revisão Preços definitivo .......10.672,85€ (IVA incluído) ---------------------------------  

DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 3.161,35€ 

acrescido de IVA que totaliza o valor de 3.351,03€ (três mil, trezentos, cinquenta um euros e 

três cêntimos), de acordo com a respetivas rúbricas do P.P.I.: Objetivo: 07.01.03.01, Projeto: 

2015/2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

reunião de Câmara de 06-01-2022, à empresa Thermotelha, Lda.  ----------------------------------  

Foi atualizada a conta final e elaborado cálculo de revisão de preços definitivo, o qual teve o 

valor de 10.672,85€. Atendendo a que já foi faturado o valor de 7.321,82€ (IVA incluído), no 

cálculo de revisão de preços provisório, deve o empreiteiro faturar a diferença (entre o cálculo 

de revisão de preços provisório e o definitivo), no valor de 3.161,35€ acrescido de IVA, que 

totaliza 3.351,03€. ------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS –Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto lei Nº 18/2008 de 

29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e cláusula 38ª do caderno 

de encargos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira, da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves e da Senhora 

Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------  

Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

ASSUNTO: Aquisição de Serviços de limpeza e higiene diária, no edifício das Piscinas 

Municipais, em Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/300.10.005/333 de 01/09/2022, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a abertura de procedimento para aquisição de serviços de 

limpeza e higiene diária no edifício das Piscinas Municipais, em Santiago do Cacém, pelo 

período de um ano, com possibilidade de duas renovações anuais;  --------------------------------  

Dois –Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, que se defina 

como preço base do procedimento o valor de 157 500,00 euros (52 500,00€/ano);  --------------  

Três –Autorizar a dispensa da proibição de aumento do valor a pagar no contrato a celebrar 

ao abrigo da cláusula de exceção constante no nº 4 do artº 61º da Lei do Orçamento de Estado 
(2022) – Lei nº 12/2022, de 27 de junho;  --------------------------------------------------------------------------  

Quatro–Aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos, conforme documentos em 

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

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 – Pedro Alexandre Pires;  --------------------------------------------------------------------  

Vogal – Pedro Vilhena;  -----------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Filipe Pardal;  -------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Octávio Gonçalves;  ------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Paulo Pereira.  -------------------------------------------------------------------------  

Seis– Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pela vogal Pedro 

Vilhena; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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;  ----------------------------  

Oito– Para cumprimento do disposto no nº 1 do art.º 290º-A do Código dos Contratos 

Públicos, propõe-se que seja designado como gestor do contrato, o técnico Filipe Pardal, e 

como gestor suplente Paulo Pereira, ambos do Serviço de Municipal de Desporto, com a 

função de acompanhar permanentemente a execução deste.  -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara 

Municipal, no uso da competência própria, estabelecida na alínea b) do nº 1 artº 18º do 

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

nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro e nas alíneas f) e dd) do nº 1 do 

artº 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois–O contrato em vigor, foi celebrado em 27/11/2019 pelo período de um ano, e renovado 

duas vezes por igual período, com o valor inicial de 45698,00 euros/ano, que não sofreu 

atualização de valor, sendo uma prestação des erviços que contem uma elevada componente 

de mão-de-obra, verificando-se nos últimos anos, aumentos no valor da Remuneração Mínima 

Mensal Garantida (R.M.M.G.), para além do custo dos produtos e materiais utilizados. --------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente Álvaro 

Beijinha, do Senhor Vereador Albano Pereira, da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves e da 

Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador Luis dos 

Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ----------------------------------------------   

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: FRANCISCO JOSÉ PONTE ASSUNÇÃO ----------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído. -----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Esplanada do Café Central em Alvalade ----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento n.º 2022/450.10.215/66 de 23/09/2022 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento solicitado pelo requerente para a realização de 

Musica ao Vivo na Esplanada do Café Central em Alvalade no dia 01 de Outubro de 2022 das 

21h às 02h. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de 

Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº9/2007 de 17/01. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2022/2023 -Preço da refeição e fornecimento das 

refeições escolares por outras entidades -Apoio alimentar a crianças e alunos da 

educação pré escolar e do 1º ciclo do ensino básico: Associação de Pais das EB nº2 e nº4 

de Santo André e Casas do Povo de Abela e de São Domingos  ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/150.20.101/45, de 09/09/2022, da DEISS --------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Sónia Gonçalves. --------------  

PROPOSTA: UM- Alargamento do âmbito temporal de aplicação do nº5 da deliberação de 

Câmara de 06/09/2007 ao ano letivo 2022/20223; -----------------------------------------------------  

DOIS-Que o valor a comparticipar pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no custo 

das refeições fornecidas tenha como base de cálculo: -------------------------------------------------  

a) no caso de alunos carenciados do escalão A, o pagamento de 100% do custo real da 

refeição indicado pelas entidades; -----------------------------------------------------------------------  

b) no caso dos alunos carenciados do escalão B, o pagamento do diferencial entre o custo real 

da refeição indicado pelas entidades e os 50% pagos pelo aluno; -----------------------------------  

c) no caso dos alunos não carenciados, o pagamento do diferencial entre o custo real da 

refeição indicado pelas entidades e o preço fixado pela Câmara Municipal para as refeições; 

TRÊS-que esse valor seja, para as entidades enumeradas, o seguinte: -----------------------------  

Casa do Povo de Abela: escalão A 4,25€; escalão B 3,52€; não carenciado 2,79€; ---------------  

Casa do Povo de S. Domingos: escalão A 4,30 €; escalão B 3,57€; não carenciado 2,84€; ------  

Associação de Pais da EB nº2 de Santo André: escalão A 3,19€; escalão B 2,46€; não 

carenciado 1,73€; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Associação de Pais da EB nº4 de Santo André: escalão A 3,26 €; escalão B 2,53€; não 

carenciado 1,8€; --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Dar continuidade à deliberação de Câmara de 2007/09/06, e 

informação prestada pelas entidades fornecedoras de refeições às crianças e alunos da 

educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico e tendo em consideração o preço da 

refeição escolar aprovado em deliberação de Câmara de 01/09/2022; ------------------------------  

De direito: alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro e 

alterações subsequentes, e número 1 do artigo 4º do despacho nº 8452 A/2015 de 30 de julho, 

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

Declaração de Retificação nº 451/2017 de 11 de julho, e pelo despacho nº 7255/2018 de 31 de 

julho, despacho esse que não foi alterado até à data. --------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  

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

DECLARAÇÃO DE VOTO : Pela Senhora Susana Pádua, eleita do PS, foi apresentada a 

seguinte declaração: “Preciso de perceber o valor real do custo de refeição por parte da 

Câmara Municipal nas Associações de Pais, para depois poder aferir se é justo o valor que 

dão às casas do povo, que na minha opinião, é  manifestamente insuficiente para fazer face as 

despesas, neste caso das casas do povo”. ---------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: FRANCISCO BANHA CHINITA – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA 

DE  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Lote n.º 80, Zona de Expansão, em Alvalade. ------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/300.50.200/24, de 08/09/2022, do Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: UM: Autorizar os herdeiros da herança aberta por óbito do senhor Francisco 

Banha Chinita, a transmitir o direito de superfície que possuem sobre o Lote n.º 80, do artigo 

966.º, sito na Zona de Expansão, em Alvalade e descrito na CRP sob a ficha n.º 1, da 

freguesia de Alvalade, para os senhores Válter António Calado da Silva e Marlene Filipa 

Silva da Costa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

FUNDAMENTOS: UM: Conforme as condições de constituição de direito de superfície;  ---  

DOIS: De acordo com o solicitado pelo requerente;  -------------------------------------------------  

TRÊS: Nos termos da alínea g) do n.º 1 do Artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

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

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído. -----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sala de Convívio das Relvas Verdes --------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento n.º2022/450.10.215/63de 12/09/2022 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------  

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento para a realização de um Baile no dia 01 de outubro 

de 2022, solicitado pela Associação de Bombeiros de Santiago do Cacém. -----------------------  

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

Ruído ao abrigo do Artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º9/2007 de 17/01. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CERCISIAGO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL ---------------------------------  

ASSUNTO: Protocolo de Colaboração para a realização de Estágio para Formação 

Prática em Contexto de Trabalho na Área de Serviços Gerais  ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º2022/750.20.600/16 ----------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal Mónica Aguiar -----------------  
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PROPOSTA: Aprovação da minuta de Protocolo de estágio em contexto de trabalho, na área 

de Serviços Gerais, com uma carga horária máxima de 28 horas semanais, a distribuir pelos 

dias uteis, exceto à terça feira, dia destinado à componente formação base a desenvolver na 

Cercisiago. Duração máxima total de 2220 horas, a realizar em período a acordar entre as 

entidades participantes ------------------------------------------------------------------------------------- . 

FUNDAMENTOS: UM: O estágio insere-se numa ação de formação profissional composta 

por duas vertentes: a formação base, que decorre nas instalações da Cercisiago e a formação 

prática em contexto de trabalho que deve decorrer em entidade com atividades e funções 

adequadas à formação e ao acolhimento do formando. -----------------------------------------------   

DOIS: O Município de Santiago do Cacém sempre tem vindo a estabelecer parcerias no 

sentido da aproximação entre a escola e a realidade em contexto de trabalho, nomeadamente 

para alunos com necessidades educativas especiais, constituindo-se como uma medida de 

suporte à aprendizagem e à inclusão, bem como de promoção da autonomia e capacitação 

para uma vida independente. ------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: O presente estágio realiza-se no âmbito das atividades e competências da Divisão de 

Comodidade Local, designadamente, no Serviço de Salubridade e Espaços Verdes e mereceu 

parecer favorável quanto ao seu acolhimento. ----------------------------------------------------------  

QUATRO: De acordo com o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, sobre o Regime Jurídico 

da Educação Inclusiva e no uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na 

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

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

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

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

ENTIDADE: CERCISIAGO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL ---------------------------------  

ASSUNTO: Protocolo de Colaboração para a realização de Estágio para Formação 

Prática em Contexto de Trabalho na Área de Auxiliar de Cozinha  ---------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º2022/750.20.600/17 ----------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------  

PROPOSTA: Aprovação da minuta de Protocolo de estágio em contexto de trabalho, na área 

de Serviços Gerais, com uma carga horária máxima de 28 horas semanais, a distribuir pelos 

dias uteis, exceto à terça feira, dia destinado à componente formação base a desenvolver na 

Cercisiago. Duração máxima total de 2220 horas, a realizar em período a acordar entre as 

entidades participantes. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: O estágio insere-se numa ação de formação profissional composta 

por duas vertentes: a formação base, que decorre nas instalações da Cercisiago e a formação 

prática em contexto de trabalho que deve decorrer em entidade com atividades e funções 

adequadas à formação e ao acolhimento do formando. -----------------------------------------------  

DOIS: O Município de Santiago do Cacém sempre tem vindo a estabelecer parcerias no 

sentido da aproximação entre a escola e a realidade em contexto de trabalho, nomeadamente 

para alunos com necessidades educativas especiais, constituindo-se como uma medida de 

suporte à aprendizagem e à inclusão, bem como de promoção da autonomia e capacitação 

para uma vida independente. ------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: O presente estágio realiza-se no âmbito das atividades e competências da Divisão de 

Educação, Intervenção Social e Saúde, designadamente, no Serviço de Gestão de Refeições 

Escolares e mereceu parecer favorável quanto ao seu acolhimento. --------------------------------  

QUATRO: De acordo com o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, sobre o Regime Jurídico 

da Educação Inclusiva e no uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na 

alínea r), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

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

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído . ----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Salão de Festas dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo ---------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento n.º 2022/450.10.215/65 de 21/09/2022 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças.  --------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------  

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento para a realização de um Baile no dia 07 de Outubro 

de 2022das 21h as 04h, solicitado pela Associação de Bombeiros do Cercal do Alentejo. ------  

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

Ruído ao abrigo do Artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º9/2007 de 17/01. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião a respetiva Secretária substituta da reunião elaborou a presente Minuta de 

cada uma das deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a 

Minuta sido lida em voz alta e imediatamente a seguir aprovada, por unanimidade nos termos 

e para os efeitos do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos 

Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo 

Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------  

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

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

reunião pelas doze horas e cinquenta minutos. ---------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________________________ 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 


