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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

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

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

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

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

Municipal, as/os Senhoras/es Artur Manuel Fernandes Ceia, Albano Joaquim Mestre Pereira, 

Luís Filipe dos Santos, Sónia Regina Sobral Gonçalves, Susana Louro Caiado Correia Pádua e 

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 -  

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

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

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

ASSUNTO: Designação de Vereadores em Regime de Tempo Inteiro -------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/250.10.700/4, do Gabinete de Apoio à Presidência. --------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno, com o registo 

n.º26618,de 14 de outubro, sobre a designação dos Vereadores em regime de tempo inteiro, o 

Vereador Albano Joaquim Mestre Pereira e a Vereadora Sónia Regina Sobral Gonçalves. ------  

--------------------------------------------DESPACHO -----------------------------------------------------  

-------------------------Designação de Vereadores em Regime de Tempo Inteiro ----------------  

1–Ao abrigo do disposto na alínea c), n.º 1, do artigo 58.º do Regime Jurídico dos Órgãos 

Autárquicos, publicado pela Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, fixo em 

dois o número de Vereadores em regime tempo inteiro. -----------------------------------------------  

2 –Pela competência que me é facultada pelo n.º 4, do artigo 58.º, do citado regime jurídico, 

decido que são Vereadores em regime de tempo inteiro Albano Joaquim Mestre Pereira e 

Sónia Regina Sobral Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Designação do Vice-Presidente  ---------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/250.10.700/4, do Gabinete de Apoio à Presidência---------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno, com o registo n.º 

26626, de 14 de outubro, sobre a designação como Vice-Presidente do Vereador Albano 

Joaquim Mestre Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------DESPACHO ---------------------------------------------------  

--------------------------------------Designação do Vice-Presidente ------------------------------------  

De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 56.º e do n.º 3, do artigo 57.º, ambos do Regime 

Jurídico dos Órgãos Autárquicos, publicado pela Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 

redação atual, designo como Vice-Presidente da Câmara, o Vereador Albano Joaquim Mestre 

Pereira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Distribuição de funções pelo Presidente e Vereadores -----------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2021-10-18                                                                                                     Pág. 2 

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

REFERÊNCIA: Processo 2021/250.10.700/4, do Gabinete de Apoio à Presidência  ------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno, com o registo n.º 

26648 de14 de outubro, sobre a distribuição de funções pelo Presidente e Vereadores. ----------  

-------------------------------------------------DESPACHO ------------------------------------------------  

----------------------------------------Distribuição de Pelouros ------------------------------------------  

Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado 

noAnexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determino a seguinte distribuição de 

Pelouros da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, com efeitos a partir da presente data:  -  

PRESIDENTE DA CÂMARA ÁLVARO DOS SANTOS BEIJINHA ---------------------------  

- Coordenação Geral  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Relações Institucionais  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Planeamento e Qualidade  --------------------------------------------------------------------------------  

- Projetos Municipais  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Empreitadas  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Financiamentos  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Comunicação  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Desenvolvimento Economico e Turismo  --------------------------------------------------------------  

- Planeamento Territorial  ----------------------------------------------------------------------------------  

- Recursos Humanos e Formação  -------------------------------------------------------------------------  

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

- Assuntos Jurídicos  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Contraordenações  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Fiscalização  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Tecnologias de Comunicação e Dados------------------------------------------------------------------  

VEREADOR ALBANO JOAQUIM MESTRE PEREIRA  -----------------------------------------  

- Administração Direta de Obras Municipais  -----------------------------------------------------------  

- Ambiente  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Águas e Saneamento  --------------------------------------------------------------------------------------  

- Serviços Urbanos  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mobilidade  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Gestão de Frota  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sinalização e Trânsito  ------------------------------------------------------------------------------------  

- Certames, Feiras e Mercados  ----------------------------------------------------------------------------  

- Proteção Civil  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

VEREADORA SÓNIA REGINA SOBRAL GONÇALVES  ---------------------------------------  

- Cultura  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Educação  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Juventude  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associativismo  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Habitação  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ação Social  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Saúde --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
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ASSUNTO: Composição do Gabinete de Apoio à Presidência -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2021/250.10.700/4, do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno, com o registo n.º 

26 650, de 14de outubro de 2021, sobre a composição do Gabinete de Apoio à Presidência. ---  

-----------------------------------------------DESPACHO --------------------------------------------------  

----------------------------Composição do Gabinete de Apoio à Presidência -----------------------  

No exercício da competência que me é atribuída pelo disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 

42.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pelo Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, nomeio para integrarem o meu gabinete de apoio pessoal: --------------------  

a) Chefe de Gabinete –Joaquim Augusto Machado Pinheiro, técnico superior do mapa de 

pessoal do Município de Santiago do Cacém, cessando nesta data a Comissão de Serviço 

como Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo;  ------------------------------  

b) Adjunta –Célia da Conceição Estrabôcha Miguel Correia -assistente técnica do mapa de 

pessoal do Município de Santiago do Cacém; -----------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Composição do Gabinete de Apoio à Vereação --------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo2021/250.10.700/4, do Gabinete de Apoio à Vereação. ---------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno com o registo n.º 

26 654 de 14 de outubro de 2021, sobre a composição do Gabinete de Apoio à Vereação. ------  

--------------------------------------------DESPACHO -----------------------------------------------------  

------Composição do Gabinete de Apoio aos Vereadores em Regime de Tempo Inteiro ----  

No exercício da competência que me é atribuída e que é definida pelo n.º 4, do artigo 43.º,do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pelo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, nomeio sob proposta dos Vereadores Albano Joaquim Mestre Pereira e Sónia 

Regina Sobral Gonçalves, para integrar o Gabinete de Apoio à Vereação, de acordo com a 

alínea b), do n.º 2, do artigo 42.º do mesmo diploma legal, Rosa Isabel Pinela de Jesus Costa, 

assistente técnica do mapa de pessoal do Município de Santiago do Cacém e Lénea Cristina 

Guerreiro Maria, assistente técnica do mapa de pessoal do Município de Santiago do Cacém, 

para o cargo de Secretárias, em regime de comissão de serviço. -------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Nomeação do apoio administrativo à Câmara Municipal -------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2021/250.10.700/4, do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno com o registo n.º 

26 655 de 14 de outubro de 2021, sobre a nomeação do apoio administrativo ao órgão 

executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------DESPACHO ----------------------------------------------------  

-----------------------Designação do apoio administrativo à Câmara Municipal -----------------  

Tendo em conta o definido pelo n.º 2 do artigo 57.º Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

publicado pelo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determino que: -------------------  
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1. As reuniões camarárias sejam secretariadas pelo Diretor de Departamento Administração e 

Finanças, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves e, nas suas faltas e impedimentos, pela 

Técnica Superior da Divisão de Administração Geral e Financeira, Maria Helena Gonçalves 

Gamito Silvestre Lourenço a qual, nas suas ausências e impedimentos será substituída pela 

Coordenadora Técnica, Maria da Conceição Pinela Pereira. ----------------------------------------  

2. O apoio administrativo ao funcionamento do órgão executivo seja prestado pela Assistente 

Técnica, Maria Teresa Mateus Pereira e, nas suas ausências e impedimentos, pela Assistente 

Técnica, Dalila Guerreiro Maria. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Designação do apoio administrativo à Assembleia Municipal --------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/250.10.700/4, do Gabinete de Apoio à Presidência.  -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno com o registo n.º 

26656 de 14 de outubro de 2021, sobre a designação do apoio administrativo ao Órgão 

Deliberativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------DESPACHO --------------------------------------------------  

---------------------Designação do apoio administrativo à Assembleia Municipal ---------------  

Tendo em conta o definido no n.º 3, artigo 30.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

publicado no Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação actual, 

determino que o apoio administrativo ao funcionamento do órgão deliberativo seja prestado 

pela Assistente Técnica, Maria Teresa Mateus Pereira e, nas suas ausências e impedimentos, 

pela Assistente Técnica, Dalila Guerreiro Maria. ------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Gabinete de Apoio à Presidência –Delegação de Competências -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/250.10.700/04, de 08 de outubro de 2021, do Gabinete de 

Apoio à Presidência. ----------------------------------------------------------------------------------------   

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

TOMAR CONHECIMENTO do Despacho exarado no documento interno n.º 26652 de 14 

de outubro de 2021, sobre a Delegação de Competências no Chefe de Gabinete de Apoio à 

Presidência e na Adjunta do Presidente. ------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------DESPACHO ----------------------------------------------------  

-----------------Gabinete de Apoio à Presidência – Delegação de Competências ----------------  

1. Pelo meu despacho exarado no documento interno com o registo n.º 26650, de 14 de 

outubro, foi constituído o Gabinete de Apoio à Presidência;  -----------------------------------------  

2. Nos termos dos artigos 5.º e 6.º do Regime Jurídico, Natureza, composição e Orgânica dos 

Gabinetes dos Membros do Governo, publicado pelo Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 

janeiro, aplicável por força do n.º 5, do artigo 43.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

publicado no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete:  ---------------------------  

a. Ao Chefe de Gabinete a direção do Gabinete, a representação do Presidente da Câmara e a 

ligação aos diversos serviços municipais.  ---------------------------------------------------------------  

b. À Adjunta a representação e o apoio técnico ao Presidente da Câmara.  -------------------------  

3. Nos termos do n.º 6, do artigo 42.º do referido regime jurídico, delego a prática de atos de 

administração ordinária – entendida como todos os “poderes instrumentais, preliminares e 

complementares” dos atos decisórios – no âmbito dos seguintes Pelouros:  ------------------------  
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a. Ao Chefe de Gabinete – Relações Institucionais, Projetos Económicos e Turismo, 

Modernização Administrativa, Comunicação e Administração e Finanças.  -----------------------  

b. À Adjunta – Relações com as Juntas de Freguesia e Projetos Municipais.  ----------------------  

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

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

ASSUNTO: Fixar em mais um o número de Vereadores em Regime de Tempo Inteiro ---  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/250.10.700/2, do Gabinete de Apoio à Presidência. 

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

PROPOSTA: Fixar em mais um, o número de vereadores em regime de tempo inteiro. --------  

FUNDAMENTOS: Compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente fixar o 

número de vereadores em regime de tempo inteiro que exceda o limite previsto na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 58.º do Regime Jurídico dos Órgãos Autárquicos, publicado pela Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, conforme previsto no artigo 58.º, n.º 2, do 

citado Regime Jurídico. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira, das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, 

eleitos da CDU e do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação 

Santiago do Cacém Mais, foi feita a seguinte declaração de voto “Durante o mandato anterior 

uma das coisas que consegui perceber é que, os Vereadores do Executivo a tempo inteiro têm 

dificuldade em dar resposta a todas as competências que têm. E por isso, acho que designar 

apenas mais um Vereador a tempo inteiro é pouco e que, devia ser dada oportunidade aos 

Vereadores da oposição, que também tiveram votação suficiente para estar aqui e com 

reconhecida capacidade para isso. Deveria ser dada a oportunidade de realizarem trabalho 

também”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  ------ 

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

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

ASSUNTO: Periodicidade das Reuniões de Câmara -----------------------------------------------   

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/250.10.700/2, do Gabinete de Apoio à Presidência 

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

PROPOSTA: UM: Que as reuniões Ordinárias da Câmara Municipal se realizem 

quinzenalmente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Que seja a quinta-feira o dia da semana para a sua realização, com inicio às nove horas 

e trinta minutos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Que esta periodicidade tenha início a partir de28 de outubro de 2021. --------------------  

QUATRO: Que as reuniões sejam públicas. ------------------------------------------------------------   

FUNDAMENTOS: UM: A câmara municipal tem uma reunião ordinária que pode ser 

quinzenal, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 40.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

publicado pelo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. ------------  

DOIS: As reuniões ordinárias da câmara municipal devem ter lugar em dia e hora certos, cuja 

marcação é objeto de deliberação na sua primeira reunião, conforme dispõe o n.º 2 do artigo 

40.º, do citado regime jurídico. ----------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Senhor Vereador Albano Pereira, das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, 

eleitas da CDU.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Três votos contra, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS e do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

OBSERVAÇÕES: A Senhora Vereadora Susana Pádua solicitou informação sobre os 

indicadores que foram tidos em conta, para a alteração das reuniões de semanais para 

quinzenais.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que que a Lei estipula que as reuniões sejam quinzenais, podendo 

ser semanais por decisão da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  

Mais referiu que tendo em conta o número de propostas que são apresentadas semanalmente 

considerou não se justificar a realização de reunião de Câmara todas as semanas, salientando 

ainda que, todas as Câmaras do Litoral Alentejano reúnem quinzenalmente, o que por vezes 

causa dificuldades de agenda, nomeadamente com a marcação de reuniões com a CIMAL - 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral. -------------------------------------------------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pela Senhora Vereadora Susana Pádua, em nome dos eleitos 

dos Partido Socialista foi apresentada a seguinte Declaração de Voto: “Conscientes da 

importância do princípio da transparência e do escrutínio pelas populações do Concelho das 

deliberações tomadas pelo executivo da Camara Municipal e da forma como as mesmas são 

adotadas, permitindo o acompanhamento pelos munícipes dos trabalhos e debates deste órgão; 

Constatando o elevado número de abstenção no nosso concelho nestas eleições autárquicas e a 

necessidade e a premência de prosseguirmos ao nível concelhio a senda do envolvimento dos 

munícipes na causa publica, chamando-os á sua participação; ----------------------------------------   

Tendo presente a necessidade de aproximar efetivamente os eleitos aos eleitores através de 

atos concretos e não de ocas proclamações e porque, como aqui verificamos, não foi dada 

avaliação com critérios sobre esta alteração por parte do Sr. presidente, não faz sentido para os 

vereadores eleitos pelo partido socialista a redução do numero de reuniões públicas”. -----------  

Pelo Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais, foi 

apresentada a seguinte declaração de voto: “A passagem das reuniões a quinzenais é uma 

forma de reduzir o escrutínio a que o Executivo está sujeito, as reuniões semanais foi uma 

virtude, várias vezes mencionada pelo Presidente, que agora cai por terra, o que pessoalmente 

considero não ser um bom prenuncio para o mandato que agora se inicia”. ------------------------  

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

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

ASSUNTO: Regimento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém -------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/250.10.700/4, do Gabinete de Apoio à Presidência---------  

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

PROPOSTA: Aprovar o Regimento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. -------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar adiar para a reunião de Câmara de 28 de outubro de 2021. --------  

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

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

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

ASSUNTO: Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente da 

Câmara -Regime Jurídico dos Órgãos Autárquicos ------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo 2017/250.10.700/2, do Gabinete de Apoio à Presidência ------------  

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

PROPOSTA: Delegar no Presidente da Câmara Municipal, com possibilidade de 

subdelegação nos Vereadores, as seguintes competências:  -------------------------------------------  

a) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações; ------------  

b) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de 

empreitadas e aquisição de bens e serviços cuja despesa lhe caiba; ----------------------------------  

c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; -------------------  

d) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, bens 

imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da 

execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de 

dois terços dos membros da assembleia municipal em efetividade de funções; --------------------  

e) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na 

presente lei; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, 

designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade; ------------------------  

g) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com 

entidades da administração central; -----------------------------------------------------------------------  

h) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 

cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------  

i) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, 

em parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições 

particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal; ------  

j) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções 

que ameacem ruina ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas;  ---------------  

k) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos 

legalmente previstos;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

l) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, 

conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos 

insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; -----------------------------------------------------------  

m) Executar obras, por administração direta ou empreitada;  -----------------------------------------  

n) Alienar bens móveis; -------------------------------------------------------------------------------------  

o) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; --------------------------------------------------  

p) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do 

município ou colocados, por lei, sob administração municipal; --------------------------------------  

q) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados 

com a atividade económica de interesse municipal; ----------------------------------------------------  

r) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; -----------------------------------------------  

s) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; -----------------------------------  

t) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; -------------------  

u) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus 

ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade 

municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se 
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mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e 

manutenção, de forma inequívoca e duradoura; ---------------------------------------------------------  

v) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central;  --------------------------  

w) Designar os representantes do município nos conselhos locais;  ---------------------------------  

x) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central;  -----------------------  

y) Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços municipalizados;  --------------  

z) Administrar o domínio público municipal; -----------------------------------------------------------  

aa) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos;  

bb) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após 

parecer da correspondente junta de freguesia; -----------------------------------------------------------  

cc) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; -------------------------------------------------  

dd) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do 

município; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ee) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; --------------------------------------------  

ff) Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios das 

deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados; -------------------------  

gg) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;  -------------------------------------------  

hh) Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que 

salvaguardem e perpetuem a história do município; ----------------------------------------------------  

ii) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado; --------------  

jj) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal; ----------------  

kk) Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros.  ------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: Há competências próprias da Câmara Municipal que 

sendo de gestão corrente merecem decisão rápida que, por vezes, não se coaduna com a 

periodicidade das reuniões de Câmara; -------------------------------------------------------------------  

DOIS: Está em causa o pronto atendimento aos munícipes e a resposta em tempo útil às 

diversas solicitações;  --------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS:O tempo ocupado pelo Executivo Municipal com deliberações de assuntos de gestão 

corrente ou ainda que de outra natureza, irá sobrecarregar este órgão em detrimento do 

exercício das competências em matérias de interesse fundamental para a vida do Município; 

QUATRO:A Câmara Municipal, enquanto órgão colegial e delegante tem o poder de revogar 

os atos praticados no uso de delegação ou subdelegação;  ---------------------------------------------  

CINCO:A Câmara Municipal pode, a todo o tempo fazer cessar a delegação;  -------------------  

SEIS: Das decisões proferidas ao abrigo da delegação e subdelegação de poderes, geradoras 

de custo ou proveito financeiro deve ser dado conhecimento à Câmara na reunião que 

imediatamente se lhes seguir;  -----------------------------------------------------------------------------  

SETE: Será mantido o princípio que, ainda que delegadas competências, todos os assuntos 

complexos ou sobre os quais haja precedentes de que se possa retirar orientação emanada do 

Executivo Municipal, serão submetidos a deliberação da Câmara. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: O Regime Jurídico dos Órgãos Autárquicos, 

publicado pelo Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece no n.º 1, do artigo 

34.º a possibilidade da delegação de competências da Câmara Municipal, no Presidente da 

Câmara, de determinadas competências previstas no artigo 32.º e artigo 39.º do mesmo 

diploma legal; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: De acordo com a mesma disposição legal, as competências delegadas pela Câmara 

Municipal no Presidente podem, por sua vez, ser subdelegadas nos Vereadores. ------------------  

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

Senhor Vereador Albano Pereira, das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, 

eleitos da CDU.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

eleitos do PS e do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

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

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

ASSUNTO: Delegação de Competências da Câmara no Presidente da Câmara –Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação -----------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/250.10.700/2, do Gabinete de Apoio à Presidência   -------  

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

PROPOSTA: Delegar no Presidente da Câmara Municipal, com possibilidade de 

subdelegação nos Vereadores, as seguintes competências:  -------------------------------------------  

1. Conceder licenças administrativas de: -----------------------------------------------------------------  

a. Operações de loteamento;  -------------------------------------------------------------------------------  

b. Obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em áreas não abrangidas 

por operação de loteamento; -------------------------------------------------------------------------------  

c. Obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por operação de 

loteamento ou plano de pormenor; ------------------------------------------------------------------------  

d. Obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação ou, imoveis integrado sem conjuntos ou sítios 

classificados ou em vias de classificação e as obras de construção, reconstrução ampliação, 

alteração exterior ou demolição de imóveis situados em zonas de proteção de imóveis 

classificados ou em vias de classificação;  ---------------------------------------------------------------  

e. Obras de reconstrução com aumento da altura da fachada ou do número de pisos; -------------  

f. Obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de obras de 

reconstrução;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

g. Obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis em áreas 

sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública; ---------------------------------  

h. As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a comunicação prévia ou isentas 

de controlo prévio; -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A aprovação dos pedidos de informação prévia. -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: Considerando que o novo Regime Jurídico dos Órgãos 

Autárquicos, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, dispõe 

de forma genérica sobre as competências em matérias da urbanização e edificação e, pese 

embora se submeta, na presente data, à Câmara Municipal a proposta de delegar, com 

possibilidade de subdelegação, todas as competências ali previstas quanto a licenciamento, 

importa, de forma taxativa, elencar as competências que se encontram no âmbito dessa 

delegação e subsequente subdelegação, conforme ora proposto. -------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: O disposto no artigo 33.º n.º 1 alínea y), do já referido 

regime jurídicoe artigo 5.º n.ºs 1 e 4, em conjugação com os artigos 4.º, n.º 2 e 14.º e 16.º 

todos do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação. ----------------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira, das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, 

eleitos da CDU.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS e do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MOTOR SPORT DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ 

ASSUNTO: Etapa do Campeonato do Mundo de Enduro ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/850.10.600/56 de 02/09/2021 do Serviço Municipal de Desporto.  -----  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 30.000,00 € (Trinta mil euros) 

para a Associação Motor Sport de Vila Nova de Santo André como apoio na organização da 

etapa do Campeonato do Mundo de Enduro.  -----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Os apoios concedidos pelo Município para a realização de 

iniciativas desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade 

física e desportiva junto da população.  ------------------------------------------------------------------  

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 maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira, das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, 

eleitos da CDU e do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do 

Cacém Mais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia, em nome dos eleitos do 

Partido Socialista foi apresentada a seguinte Declaração de Voto: “Sem colocar em causa o 

mérito da prova, o mesmo entendo que no concelho nós temos de relevar a importância de ter 

uma igual ou equitativa participação financeira para outras Associações Culturais e 

nomeadamente também algumas de Moradores que vivem com maiores dificuldades 

económicas devido à pandemia. ---------------------------------------------------------------------------  

Sem colocar em causa este apoio e a relevância do evento achamos que a Câmara no que diz 

respeito a estas associações, que falamos, deve ser dada doravante uma atitude mais pró-ativa 

e mais equitativa distribuição nos apoios económicos e financeiros.” -------------------------------  

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

ENTIDADE: SOCIEDADE DA JUVENTUDE CERCALENSE --------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e Licença Especial de 

Ruido –Ratificação de despacho ------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Praça de Touros –Cercal -----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos de Licenciamento Nºs. 2021/450.10.221/2 e 2021/450.10.215/2 

DAGF/SAG de 08 de outubro de 2021. ------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu Despacho de 08 de outubro de 2021, referente ao 

Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e Licença Especial de Ruído para a 

realização de uma Festa de Angariação de Fundos/Baile no dia 09/10/2021das 21h às 04.30h, 

promovido pela Sociedade da Juventude Cercalense. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Trata-se de um ato inadiável de gestão corrente, não enquadrado nos atos 

previstos no artº 2º da Lei nº 47/2005 de 29 de agosto, pelo que o mesmo deve ser ratificado 

ao abrigo do nº 2 do artº 3º da mesma lei, na primeira reunião do órgão executivo. ---------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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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 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 dez horas e vinte minutos. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


