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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE -------------------------------------------------  

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

Aos primeiros dias do mês de outubro de dois mil e vinte, na Sala de Sessões da Sede do 

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

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

Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 

Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, 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.  

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

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

PROPOSTA DE MOÇÃO – GOVERNO DUPLICA O VALOR DA TAXA DE 

GESTÃO DE RESÍDUOS ------------------------------------------------------------------------- ------ 

Pelo Senhor Luis Filipe dos Santos, eleitos pela Coligação Santiago do Cacém Mais, foi 

apresentada a seguinte proposta de Moção: --------------------------------------------------- ------ 

 “MOÇÃO -  Governo duplica o valor da Taxa de Gestão de Resíduos-  ------------------------ 

No passado dia 17 de setembro, o Conselho de Ministros aprovou o aumento do valor da Taxa 

de Gestão de Resíduos (TGR) de 11 para 22 euros por tonelada, a partir de janeiro de 2021. 

Esta decisão é ilegal, inoportuna e desproporcionada.  --------------------------------------- 

É ilegal porque a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) não foi 

consultada (conforme decorre do seu comunicado datado de 22 setembro), quando a sua 

audição é legalmente obrigatória.-------------------------------------------------------------------- 

É inoportuna porque, quando os Municípios, os cidadãos e as empresas já estão penalizados 

pelo acréscimo das despesas decorrentes da atual pandemia, estes serão ainda mais 

sobrecarregados, num contexto de grave crise social e económica, sem precedentes, 

caracterizado pelo aumento substancial do desemprego, pela grande diminuição do produto 

nacional bruto e pela enorme diminuição do volume de negócios das empresas e das 

disponibilidades das famílias, que se poderão agravar.-------------------------------------------- 

É desproporcionada porque só um Governo desorientado, tanto nas medidas a adotar, como 

nas metas a atingir, designadamente perante a União Europeia, por ausência de políticas 

eficazes e consequentes, decide aumentar para o dobro a TGR.------------------------------------ 

Esta medida, desenquadrada de outros documentos que estão em preparação, como o Plano 

Estratégico para os Resíduos Urbanos e o Plano Nacional de Gestão de Resíduos, não vai 

atingir os seus objetivos de “desencorajar as opções de deposição final em aterro e 

incineração de lixo indiferenciado, ao mesmo tempo que incentiva a redução da produção de 

resíduos e a separação e reciclagem de materiais”, como consta da nota de imprensa do 

gabinete do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, uma vez que se encontra 

completamente desenquadrada de outras integradas numa política que o Governo deveria ter 

promovido e não o fez.-------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, reunida no dia 01 de Outubro de 

2020, repudia esta decisão do Governo em aumentar para o dobro a Taxa de Gestão de 

Resíduos, apelando à sua revisão imediata e exortando o Governo a implementar medidas e 

políticas que contribuam para a efetiva prossecução da melhoria da qualidade do ambiente”. 
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O Senhor Presidente colocou a Proposta de Moção a votação, a qual foi aprovada, por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ENTIDADE: MAIS TRADE S.A. ----------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: “Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira deErmidas Sado I -

Atribuição dolote nº 13 ”. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.003/20 de 17 de setembro, da Secção 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 13 do Loteamento Municipal da 

Zona Industrial Ligeira I em Ermidas Sado, inscrito sob o artigo matricial 1961º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial nº 00729/240697, da freguesia de Ermidas Sado, por acordo 

direto, a Mais Trade S.A., para o exercício da sua atividade, a que corresponde o Código de 

Atividade Económica Principal 70220 –R3 e CAE´s Secundários 55201-R3 e 68200-R3. ------  

DOIS -O lote com a área de 720,00m², será vendido em regime de propriedade plena, pelo 

valor de12,62€/m², o que perfaz 9.086,40€ (nove mil cento e setenta e dois euros e quarenta 

cêntimos) e o pagamento será efetuado de acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de 

Parques Empresariais do Município de Santiago do Cacém, 30% do preço total do lote, como 

sinal, com a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, e o remanescente 70%, 

no ato da escritura de compra e venda. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Aquisição de viatura de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos. ------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.005/271, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento por concurso público, para aquisição 

de viatura de recolha de RSU, 6x2, de 26 toneladas.  --------------------------------------------------  

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 178 800,00 €.  -----------------------------------------  

Três – Aprovar o programa do procedimento, o caderno de encargos, e a minuta do anúncio, 

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

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

Código dos Contratos Públicos, pese embora o preço base do procedimento ser superior a 135 

000,00 €, a não divisão em lotes, uma vez que o objeto do procedimento é tecnicamente 

incindível;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 – José Pereira Gonçalves  ---------------------------------------------------------------------  
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Vogal – Nuno Franco;  --------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – António Marques da Silva;  ----------------------------------------------------------------------  

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

Vogal suplente – Ana Paula Oliveira.  --------------------------------------------------------------------  

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

Franco.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: a) - Em face da necessidade de aquisição de um equipamento novo, para 

substituição do existente, com cerca de 30 anos, e cujas constantes reparações não se mostram 

aconselháveis e vantajosas para os interesses do Município;  -----------------------------------------  

b) – Para garantir a existência de meios necessários para dar resposta às exigências dos 

serviços a executar pelo Município, na área de recolha de RSU;  ------------------------------------  

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

com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 

cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOANA FILIPA RODRIGUES DE JESUS MESTRE VILHENA  -----------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/92605/2020 no valor de 179,74€, 

código consumidor 994823 -------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vale Verde, Santiago do Cacém. -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/109, de quinze de julho da Divisão Geral 

de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  ---------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 23,45€ na tarifa variável de Resíduos Urbano e a 

redução de 67,52€ na tarifa variável da Água (sem IVA).  --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. Assim sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: LUIS FILIPE BAIÃO SARAIVA BRAVO -----------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: “Ameixeirinha” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo. 

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/262 e informação técnica n.º 21043/2020, de 18-09-

2020, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 

prédio MISTO denominado “Ameixeirinha” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do 

Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 4, Secção “Q”, e na matriz urbana sob o nº 

463, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 463/19880118, com área total 
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5250m2 em Cercal do Alentejo, Freguesia deCercal do Alentejo, a favor de Rodrigo Ermida 

Reis Cunha de Oliveira e Joana Helena Leitão do Valle Wemans Oliveira. ------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 19449, de 20/08/2020, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado 

“Ameixeirinha” em  Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito na matriz 

sob o artigo rústico 4, Secção “Q”, e na matriz urbana sob o nº 463, descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o nº463/19880118, com área total 5250m2 em Cercal do Alentejo, 

Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor de Rodrigo Ermida Reis Cunha de Oliveira e Joana 

Helena Leitão do Valle Wemans Oliveira.  --------------------------------------------------------------  

2-De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lein.º91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vira 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos.  

3-O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 

emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 

visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente.  -----------------------------  

4-Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fracionamento físico do prédio, pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -----------------------  

5- O processo de certidão de compropriedade n.º 03/2020/145, apresentado pelo presente 

titular para o mesmo prédio foi objeto de pedido desistência formalizado através do 

requerimento n.º 21871 em 11/09/2020, ficando o procedimento sem qualquer efeito. -----------  

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

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

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

ENTIDADE: DELFIM JOSÉ PEREIRA MACHADO --------------------------------------------  

ASSUNTO: Multa por falta de cinto de segurança devido a motivos técnicos da viatura 

municipal –Toyota 02-DU-09 ----------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sonega --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2020/350.30.001/97de 01-07-2020 da Divisão de Projeto e Obras. 

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

PROPOSTA: ressarcir o funcionário do valor de cento e vinte euros, adiantado pelo mesmo, 

para pagamento de multa, por falha técnica no cinto de segurança da viatura municipal que 

conduzia na localidade da Sonega. ------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: O cinto de segurança ficou bloqueado, situação que se verificava 

esporadicamente. O funcionário procedeu ao pagamento da multa, para libertar os documentos 

retidos pelas Forças de Segurança. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Processo Disciplinar 01/2020  ------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/500.20.300/1  -----------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Semhor Vereador Jaime Cáceres  -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Aplicar pena disciplinar de despedimento a trabalhador, nos termos constantes 

nos artigos 187.º e 297.º, e consequentes efeitos legais, nos termos do disposto no n.º 5 do 

artigo 181.º conjugado com o n.º 4 do artigo 182.º, ambos do LGTFP, competindo à Câmara 
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Municipal deliberar a aplicação de pena disciplinar nos termos do artigo 197.º também 

daquele diploma jurídico.  ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Os de facto e de direito constantes do Relatório Final apresentado pela 

Instrutora nomeada para o Processo, que aqui se dá por integralmente reproduzido. -------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor e três votos brancos. -----------------------------  

Votação efectuada por escrutínio secreto. ------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Pagamento de inscrição no programa eco-escolas ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P.2020/900.20.604/539,21/09/2020,Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um-Transferir para a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) a verba no 

valor de 70,00€ (setenta euros), sendo esta essencial para assegurar o desenvolvimento do 

Programa em questão e que se destina a comparticipar em parte as despesas inerentes à 

implementação do mesmo, no qual esteve inscrita no ano letivo 2019/2020 a EB Prof. 

Arménio Lança em Alvalade. ------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: –Alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do Regimento jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2020/2021 –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. ------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/150.20.101/19. ----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM –Alargamento do âmbito temporal de aplicação do nº 5 da deliberação de 

Câmara de2007/09/06 ao ano letivo 2020/2021; --------------------------------------------------------  

DOIS –Que o valor a comparticipar pela Câmara Municipal no custo das refeições fornecidas 

tenha como base de cálculo:--------------------------------------------------------------------------------  

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

pelas entidades; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

b) no caso dos alunos 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 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-4,00€; escalão B-3,27€; não carenciado-2,54€; ---------------  

Casa do Povo de S. Domingos-escalão A-4,00€; escalão B-3,27€; não carenciado-2,54€; -------  

Associação de Pais da EB nº 4 de Santo André-escalão A-3,02€; escalão B-2,29€; não 

carenciado-1,56€; --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- dar continuidade à deliberação de Câmara de 06/09/2007, e 

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

educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico; ---------------------------------------------------  
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DOIS –alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro e alterações 

subsequentes, número 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 399-A/84 de 28 de dezembro 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 16de junho e pelo despacho nº 

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

despacho esse que até à data não foi alterado. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário 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 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 onze horas e quinze minutos.----------------------------------------- ---------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


