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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO 

CACÉM, DE SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM-------------------- 

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

Aos seis dias do mês de dezembro 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, 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 extraordinária 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 três de dezembro 

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

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

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

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

ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento/Dois Mil e Vinte e dois, Dois Mil e 

Vinte e seis.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número cento e cinquenta ponto vinte ponto duzentos e dois barra 

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

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

PROPOSTA: Um – Aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento Dois Mil e Vinte e 

dois, Dois Mil e Vinte e Seis.  -----------------------------------------------------------------------------  

Dois – Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal.  --------------------------------  

FUNDAMENTOS: - 1. De acordo com o nº 46-1 do ponto 11 da Norma de Contabilidade 

Pública (NCP) nº 26 contabilidade e relato orçamental, publicadas em anexo ao Decreto-Lei 

nº 192/2015 de 11 de setembro, na redação atual, que aprova o Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)  ------------------------------------------  

2.Conforme o disposto na alínea c) do nº. 1 do art.º 33º da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. 

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

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

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

Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Artur Ceia e Susana Pádua, 

eleitos do PS, foi feita a seguinte Declaração de Voto: “A proposta de Grandes Opções do 

Plano 2022-2026 apresentada pelo executivo camarário vem no seguimento de linhas 

orientadoras de anteriores documentos. ------------------------------------------------------------------  

Como o documento refere, 2022 é um ano de transição já que findou a programação do 

Portugal 2020, aguardando pelo próximo programa Portugal 2030. ---------------------------------  

Alguns dos investimentos para 2022 vêm já de anos anteriores, como seja o caso da ZIL de 

Vila Nova de Santo André, a requalificação do Bairro dos Serrotes, a requalificação do 

Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André, a requalificação do Cine Teatro Vitória em 
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Ermidas e do Cinema de Alvalade, sendo que a requalificação do mercado não vem 

contemplado para o próximo ano. -------------------------------------------------------------------------  

Os investimentos “novos” e mais consideráveis decorrem da requalificação do Jardim 

Municipal e do edifício do ex-BNU para a futura Loja do Cidadão, investimento este 

quantificado em cerca de 900 mil euros. -----------------------------------------------------------------  

Sendo já conhecidos os eixos prioritários do PRR e do Portugal 2030, as Grandes Opções do 

Plano, nada referem sobre o objectivos estratégicos do município neste novo quadro, sendo 

completamente omisso quanto à questão da habitação e do processo em curso e que irá 

culminar em 2022, da transferência de competências e as suas consequências para a actividade 

corrente da autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ao mesmo tempo, mantém a mesma política quanto ao apoio às freguesias e o pacote 

financeiro associado aos acordos interadministrativos e de execução, mantendo uma 

subalternidade das mesmas no apoio às populações e, por outro lado, demitindo-se de criar 

critérios de descriminação positiva consoante os resultados obtidos por cada uma em função 

desses acordos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Concomitantemente, medidas de apoio às famílias e às empresas, seja, o caso do IMI familiar, 

“cheque-bébé”, ou alterações à derrama, continuam fora das preocupações deste executivo 

camarário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, a proposta de orçamento apresentada decorre do que dissemos anteriormente, sendo 

por isso um orçamento de continuidade que não espelha as necessidades presentes e futuras do 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finalmente, uma nota: os documentos em análise foram enviados para apreciação no passado 

dia 30 de novembro, ou seja, um dia após a audição tida ao PS no âmbito do Direito de 

Oposição. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim sendo, não incorpora, nem podia incorporar quaisquer das sugestões e propostas que 

foram apresentadas nessa ocasião, tendo essa reunião servido de mero formalismo.--------------  

Por tudo o que fica dito, não pode o Partido Socialista deixar de criticar o conteúdo dos dois 

documentos e deste modo, votar desfavoravelmente”. -------------------------------------------------  

Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela coligação Santiago do Cacém Mais, foi 

feita a seguinte Declaração de Voto: “Este é um orçamento na linha dos anteriores, um 

orçamento de gestão corrente, sem nada de novo em termos de investimento. Não faz face às 

necessidades do Concelho e não acolhe nenhuma das propostas que apresentámos embora 

sejam propostas razoáveis e que não comprometem o equilíbrio financeiro da Câmara. ---------  

Na componente fiscal continua a não aplicar o IMI familiar, mantém a participação máxima 

de 5% no IRS dos munícipes e também não reduz a derrama para as empresas, isto num ano 

que será muito difícil para as famílias e empresas.””-------------------------------------------------- 

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

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

ASSUNTO: Mapa de Pessoal 2022  --------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2021/150.20.200/27.  ---------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Aprovar o mapa de pessoal para 2022.  ---------------------------------------------  

2. Aprovar a atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores que 

desempenham funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, 

higiene urbana, saneamento, procedimentos de inumações, exumações, transladações, 

cremação, abertura, aterro e arranjo de sepulturas, correspondente ao nível alto de penosidade 

e insalubridade, no valor de 4,99€ ou 15% da remuneração base diária, sendo abonado a que 
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corresponde ao valor superior, por cada dia efetivamente prestado, em sujeição àquelas 

condições, com efeitos reportados a 01 de janeiro de 2022.  ------------------------------------------  

3. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Mapa de Pessoal para 2022.  --------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a missão, as atribuições, a estratégia, os 

objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 

disponíveis, o mapa de pessoal contem a indicação do número de postos de trabalho 

necessários para o desenvolvimento das atividades de natureza permanente ou temporária, a 

desenvolver durante a sua execução, bem como a identificação dos postos de trabalho da 

carreira geral de assistente operacional cuja caracterização implica o exercício de funções em 

condições de penosidade e insalubridade, e nível atribuído e é aprovado pela Assembleia 

Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e Decreto-Lei n.º 93/2021, 

de 9 de novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira e 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 Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Artur Ceia e Susana Pádua, 

eleitos do PS, foi feita a seguinte Declaração de Voto: “1. Conscientes que a gestão 

equilibrada e funcional dos Recursos Humanos de qualquer organização é fundamental na 

criação de uma dinâmica positiva, assente em objetivos e que produza resultados; ---------------  

2. Tendo em conta que os recursos humanos são a constante que operacionaliza e suporta o 

poder local e que o Município de Santiago do Cacém tem, assim, nos seus colaboradores, 

atuais e futuros, a sua principal riqueza, o seu principal recurso, cabendo ao executivo saber 

geri-la com base numa lógica justa, racional e equitativa, implementando e reforçando sempre 

uma cultura de mérito assente em critérios claros e revestidos de objetividade; -------------------  

3. Conscientes que esta votação vai viabilizar a aprovação deste mapa de pessoal para o ano 

de 2022 e, consequentemente, a viabilização da criação e/ou validação de postos de trabalho; -  

4. Conscientes que cada posto de trabalho tem, para cada funcionário e sua família, uma 

enorme carga afetiva, representando segurança económica, autonomia e liberdade gestionária 

e organizacional das funções e responsabilidades domésticas; ---------------------------------------  

5.  Considerando que após analise do documento em conjugação com as Grandes Opções do 

Plano, verificamos que não se vislumbra no mesmo qualquer reflexo decorrente do processo 

de transferências de competências que ocorrerá inevitavelmente a partir de abril de 2022; ------  

Posto isto, os vereadores do PS consideram preocupante que não se esteja a acautelar o futuro, 

receando a capacidade de se garantir uma eficiente assunção do pacote de competências que 

decorrem da execução da Lei 50/2018, de 16 de Agosto, pelo que se abstêm na votação do 

Mapa de Pessoal para 2022”.” -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Apoio às Freguesias do Município de Santiago do Cacém  ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/850.10.001/1, do Gabinete de Apoio à Presidência  --------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha.  ----------------  
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PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a aprovação dos seguintes apoios às 

freguesias, a atribuir em 2022, no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

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

----------------Apoio às Freguesias do Município de Santiago do Cacém – 2022---------------- 

Freguesia--------------------correntes--------------------capital----------------TOTAL-------------- 

Abela--------------------------4.474,68----------------------869,82----------------5.344,50------------- 

Alvalade----------------------6.088,17---------------------25.611,30------------31.699,47------------- 

Cercal do Alentejo----------8.518,11---------------------37.140,88------------45.658,99------------- 

Ermidas Sado----------------9.201,39---------------------11.961,64------------21.163,03------------- 

Santo André----------------39.709,00---------------------10.079,13------------49.788,13------------- 

São Francisco da Serra---13.103.07----------------------0----------------------13.103.07-------------- 

União de Freguesias de -------------------------------------------------------------------------------------  

Santiago do Cacém, -----------------------------------------------------------------------------------------  

Santa Cruz e São ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Bartolomeu da Serra----78.708,08-----------------------52.710,47----------131.418,55-------------- 

União de Freguesias  ----------------------------------------------------------------------------------------  

De São Domingos e -----------------------------------------------------------------------------------------  

Vale de Água-------------8.691,01-----------------------25.427.76------------34.118,77--------------- 

TOTAL---------------168.493,51----------------------163.801,00-----------332.294,51--------------- 

FUNDAMENTOS: De facto: UM: As freguesias são entidades autárquicas que prestam, por 

excelência, serviços de proximidade às populações; ---------------------------------------------------  

DOIS: Tal realidade acentua-se num Município como o de Santiago do Cacém, dada a sua 

extensão territorial e as diversas necessidades populacionais; ----------------------------------------  

TRÊS: Estas autarquias recebem transferências da Administração Central, manifestamente 

insuficientes para que possam fazer face aos custos inerentes aos já referidos serviços que 

prestam às populações que, inclusivamente, ora se viram alargados por força do Novo Regime 

Jurídico das Autarquias Locais; ---------------------------------------------------------------------------  

QUATRO: Ainda que competisse à Administração Central que as transferências de verbas 

que realiza para as freguesias sejam ajustadas e proporcionais às competências conferidas, 

importa garantir a continuidade da prossecução, promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das populações através das Juntas de Freguesia; ---------------------------------------------  

CINCO: Encontra-se previsto nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022 dotações  

que englobam os apoios em causa. ------------------------------------------------------------------------  

De direito: UM: Compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia Municipal 

sobre matérias da competência desta, de acordo com o artigo 33.º n.º 1, alínea ccc) do Anexo I 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  

DOIS: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar sobre 

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

próprios das populações, de acordo com artigo 25.º n.º 1, alínea j) do supra citado  --------------  

regime. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Aguiar, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Luis 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: Pelos Senhores Vereadores Artur Ceia e Susana Pádua, 

eleitos do PS, foi feita a seguinte Declaração de Voto: “Nada de novo como já se esperava. 
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A proposta apresentada pelo executivo camarário vem na linha de anteriores propostas, e é 

uma pena. Nenhuma audácia, nada que acrescente ou some às ideias requentadas de sempre.  -  

Pior do que isso, os valores atribuídos a cada freguesia mantêm-se praticamente o mesmo de 

2021, existindo mesmo quatro freguesias que vêm os valores baixar. -------------------------------  

Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------  

i) - o novo executivo camarário mantém a velha opção de desvalorização da importância 

política e administrativa das freguesias, revelada não só, mas sobretudo nos parcos apoios 

financeiros que lhes destina; -------------------------------------------------------------------------------  

ii) - o executivo camarário não apresenta qualquer intenção real de alterar esta opção a curto e 

médio prazo, como bem revela a banalidade do documento das Grandes Opções do Plano; -----  

iii) - que as freguesias, dada a sua maior proximidade às pessoas, são órgãos do poder local 

que melhor podem responder eficazmente às suas preocupações e anseios. ------------------------  

Consequentemente, os vereadores do Partido Socialista, na Camara Municipal de Santiago do 

Cacém abstêm-se na proposta de transferências financeiras apresentada, recomendando, no 

entanto, que o executivo camarário possa rever os termos e as condições de apoio às 

freguesias, quer no âmbito dos acordos de cooperação e administrativos, quer no quadro dos 

apoios financeiros a disponibilizar””. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Mil e Vinte e Cinco e Décima Alteração das GOP´S (PPI/AMR) Dois Mil e Vinte e 

Um/Dois Mil e Vinte e Cinco.  ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do meu despacho, de 22-11-2021 exarado no documento I-

31016 de 19-11-2021, que aprovou a 10ª Alteração ao Orçamento da despesa 2021/2025 e a 

10ª Alteração às GOP`S (PPI/AMR) 2021/2025. -------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Décima Primeira Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte e 

Um/Dois Mil e Vinte e Cinco e Décima Primeira Alteração das GOP´S (AMR) Dois Mil e 

Vinte e Um/Dois Mil e Vinte e Cinco.  -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do despacho de 30-11-2021 exarado no documento I-32222 

de 30-11-2021, que aprovou a 11ª Alteração ao Orçamento da despesa 2021/2025 e a 11ª 

Alteração às GOP`S (AMR) 2021/2025. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

público e publicidade de estabelecimentos comerciais durante os meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2021-compensação pela perda de receita das freguesias. ---------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/700.20.102/44do Gabinete de Apoio à Presidência. --------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a aprovação dos seguintes 

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

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

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

Freguesia de Alvalade-----------------------------------------------------------------------------181,84€ 

Freguesia de Cercal do Alentejo-----------------------------------------------------------------488,48€ 

Freguesia de Ermidas-Sado------------------------------------------------------------------------------0€ 

Freguesia de Santo André-----------------------------------------------------------------------9.411,65€ 

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

União de Freguesias de ST, SC e SB----------------------------------------------------------470,130€ 

União de Freguesias de SD E VD----------------------------------------------------------------------0€ 

FUNDAMENTOS: De facto: UM: A situação epidemiológica em Portugal e concretamente 

na nossa região, tem justificado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém a adoção de 

um conjunto de medidas extraordinárias e de carater urgente para apoio social e económico no 

combate à pandemia. ----------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: As medidas adotadas tiveram como objetivo não só prevenir, conter e mitigar a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

outubro, novembro e dezembro de 2021. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

calculada pelo valo r correspondente à receita realizada durante os meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2019, como forma de apoio às freguesias no quadro da promoção e 

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

De Direito: UM: Compete à Câmara Municipal, apoiar atividades de natureza social, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças nos 

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado 

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação da Alteração ao Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém 

-Versão Final. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/150.10.400/1, Processo SPO n.º 27/2019/1 e informação 

interna n.º 31763/2021, de 26/11/2021, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  ----  

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

PROPOSTA: 1- Deliberar sobre a versão final da proposta de Alteração ao Plano Diretor 

Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC). -----------------------------------------------------------  

2- Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a versão final da Alteração ao PDMSC. 

FUNDAMENTOS: 1- Em 04/07/2019, foi deliberado pela Câmara Municipal a abertura do 

procedimento referente à 1.ª alteração ao PDMSC, nos termos dos artigos 118.º a 122.º e 76.º 

do Regime Jurídico Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicado em Diário da 

República, 2.º série, n.º 170, Aviso n.º 13862/2019 de 05 de setembro.  ----------------------------  

2- No mesmo aviso foi fixado o prazo de participação pública, para recolha de observações ou 

sugestões sobre quaisquer questões que pudessem vir a ser consideradas no âmbito do 

respetivo procedimento de revisão. -----------------------------------------------------------------------  

3- No âmbito do referido procedimento foi solicitado pelo Município de Santiago do Cacém 

(MSC), ao abrigo do artigo 86.º do RJIGT, o acompanhamento da Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA) e das entidades representativas dos 

interesses a ponderar (ERIP) através da emissão de pareceres.  --------------------------------------  

4- Em resultado do acompanhamento efetuado pela comissão consultiva, foi ainda realizada a 

22/01/2021 uma reunião entre a CCDRA, ERIP e MSC para esclarecimento das matérias 

objeto do procedimento de alteração, e em 06/07/2021 foi realizada a conferência 

procedimental, nos termos do previsto no artigo 86.º n.ºs 3 e 4 do RJIGT.  ------------------------  

5- Rececionados os pareceres da ERIP procedeu-se a mais algumas alterações e retificações 

aos documentos inicialmente elaborados, quer em termos das peças escritas quer em termos 

das peças desenhadas.  --------------------------------------------------------------------------------------  

6- Procurou-se ir ao encontro das preocupações manifestadas pelas entidades externas, mas 

dentro do objeto do procedimento de alteração que visa, essencialmente, a adaptação do 

PDMSC aos PEOT, no que concerne às normas relativas aos regimes de salvaguarda de 

recursos territoriais e valores naturais diretamente vinculativas dos particulares, bem como 

adaptação às novas regras relativas à classificação de solos, conforme previsto nos artigos 78.º 

e 82.º da Lei n.º 31/2014 de 30/05 (Lei dos Solos), e artigos 121.º e  199.º RJIGT.  --------------  

7- O PDMSC foi ainda atualizado à luz do novo Programa Regional de Ordenamento 

Florestal do Alentejo (PROF ALT), conforme previsto no artigo 2.º da Portaria n.º 54/2019 de 

11/02.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8- As alterações incidiram, também, na correção de alguns erros materiais e omissões, 

conforme definido “ab initio”nos termos de referência que fundamentaram o 

desencadeamento do procedimento de alteração, cuja versão final ora se submete a 

deliberação e aprovação dos órgãos do município. -----------------------------------------------------  

9- As alterações efetuadas não implicaram a necessidade de uma Avaliação Ambiental 

Estratégica (artigo 120.º do RJIGT), tal como justificado na informação técnica n.º 15931 de 

13/06/2019, que fundamentou o inicio do procedimento em curso. ----------------------------------  

10- Concluído o período de acompanhamento, a proposta de alteração ao PDMSC foi 

submetida a deliberação de Câmara de 16 setembro 2021, para abertura do período de 

discussão pública, tendo sido publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 195, Aviso n.º 

18984/2021, de 07 de outubro de 2021,procedeu-se ainda à publicação de Edital em todas as 

Juntas de Freguesia do Município,  divulgação  na comunicação social, plataforma 
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colaborativa de gestão territorial(PCGT), página eletrónica do município, redes sociais e   

consulta no Balcão Único Municipal –BUM, conforme previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 89.º, 

alínea a) do n.º do 4 do artigo 191º e 192.º do RJIGT. -------------------------------------------------  

11- Foi criado um requerimento próprio para participação dos interessados, a fim de 

procederem à apresentação de reclamações, observações ou sugestões sobre o conteúdo da 

proposta de alteração ao PDMSC.-------------------------------------------------------------------------  

12- O período de discussão pública decorreu pelo prazo de 30 dias úteis, tendo terminado a 

24/11/2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

13- Em resultado da discussão pública foram rececionadas um total de 21 participações de 

interessados, detalhadas no relatório de ponderação em anexo e que faz parte integrante do 

presente procedimento de alteração. ----------------------------------------------------------------------  

14- Findo o período de discussão pública e concluída a ponderação, procedeu-se à elaboração 

da Versão Final da Alteração ao PDMSC para deliberação e aprovação nos termos do artigo 

89.º n.º 6 e 90.º n.º 1 do RJIGT. ---------------------------------------------------------------------------  

15- A Versão Final da Alteração ao PDMSC, é constituída por: -------------------------------------  

- Regulamento; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Planta de Ordenamento, à escala 1:25.000; ------------------------------------------------------------  

- Planta de Ordenamento da Orla Costeira de Sado-Sines, Albufeira de Campilhas e Albufeira 

de Fonte Serne, à escala 1:25.000; ------------------------------------------------------------------------  

- Planta de Ordenamento da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha (AIE) à 

escala 1:25.000; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Planta de Ordenamento da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha (RP) à 

escala 1:25.000; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Planta de Ordenamento do Património Arqueológico e Arquitetónico, à escala 1:25.000; -----  

- Plantas de Ordenamento do Zonamento Acústico e Áreas de Conflito (Lden) e (Ln), à escala 

1:25.000; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Planta de Condicionantes Exceto AH,RAN, REN e RN2000, à escala 1:25.000; ----------------  

- Planta de Condicionantes Defesa da Floresta Contra Incêndios, à escala 1:25.000; -------------  

- Planta de Condicionantes AH, RAN, REN e RN2000, à escala 1:25.000. ------------------------  

Pelos documentos de acompanhamento a seguir identificados: --------------------------------------  

-Relatório de fundamentação; ------------------------------------------------------------------------------  

-Relatório de Conformidade e Compatibilidade com os PEOT e PROF ALT; ---------------------  

-Ata da Conferência Procedimental e os demais pareceres emitidos pelas ERIP; ------------------  

-Relatório de Ponderação da discussão pública. --------------------------------------------------------  

E, pelos seguintes elementos complementares: ---------------------------------------------------------  

-Planta de Enquadramento Regional, à escala 1:100.000 ----------------------------------------------  

-Planta da Situação Existente, à escala 1:25.000; -------------------------------------------------------  

-Planta de Estrutura Ecológica, à escala 1:25.000; -----------------------------------------------------  

-Planta de Riscos Naturais e Tecnológicos, à escala 1:25.000; ---------------------------------------  

-Planta da Rede Viária, à escala 1:25.000; ---------------------------------------------------------------  

-Planta das Unidades Orgânicas, à escala 1:25.000. ----------------------------------------------------  

16-A versão final da alteração ao PDMSC, após aprovação da Assembleia Municipal, deve ser 

submetida a publicação em Diário de República, no prazo de 60 dias, conforme disposto nos 

artigos 92.º n.º 1 e n.º 2 a), 191.º n.º 4 f) e n.º 5 do RJIGT, seguindo-se a divulgação na página 

eletrónica do município, nos termos do artigo 192.º n.º 1 e do depósito na Direção-Geral do 

Território, em conformidade com o disposto no artigo 193.º, também do RJIGT. -----------------  

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

Senhor Vereador Albano Pereira e 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 Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Artur Ceia e Susana Pádua, 

eleitos do PS, foi feita a seguinte Declaração de Voto: “O Partido Socialista manifesta, 

desde logo, o seu absoluto desacordo pelo curtíssimo espaço de tempo que foi disponibilizado 

aos membros da vereação para analisarem com detalhe e se pronunciarem informadamente 

sobre tão relevante documento como é o Plano Diretor Municipal, documento, aliás, que se 

reveste de enorme relevância em termos da estratégia de ordenamento do território. -------------  

Apesar de levar em consideração a alteração necessária e imprescindível para acomodar as 

mudanças legislativas ocorridas após a publicação do PDM vigente aprovado em 2016, 

designadamente a denominada Lei dos Solos e os Planos Especiais de Ordenamento do 

Território, o executivo teria podido se o tivesse querido ser bem mais ambicioso, à 

semelhança aliás do que foi feito aqui ao lado no concelho de Setúbal, que decidiu não só 

adotar o modelo estratégico do novo Programa Nacional da Politica de Ordenamento do 

Território (PNPOT), bem como as diretrizes e recomendações da Comissão Nacional do 

Território, através do seu guia para revisão do PDM. --------------------------------------------------  

Neste mesmo sentido, o executivo camarário perdeu a ocasião, mais uma, de nesta proposta de 

alteração proceder a uma alteração mais profunda ao art.º 27.º de modo a fixar critérios mais 

rigorosos de instalação de infraestruturas em solo rústico, quando é certo que a realidade atual 

aconselharia a uma maior precaução e cautela.----------------------------------------------------------  

Por outro lado, como seria aconselhável, e seguindo as melhores práticas democráticas, a 

autarquia poderia e deveria ter realizado, além da discussão pública, sessões públicas de 

esclarecimento e informação. ------------------------------------------------------------------------------  

Por tudo o que fica exposto, mas em face da necessidade de se cumprirem os prazos previstos 

na lei de transposição para o PDM dos normativos legais acima indicados, o Partido Socialista 

abstém-se nesta votação da proposta de alteração do PDM, recomendando contudo ao 

executivo que, com a maior brevidade possível, encete um processo de alteração com vista a 

uma revisão mais abrangente do diploma , no qual, entre os aspetos anteriormente referidos, 

possa vir a constar zonas do território de maior ou menor sensibilidade ambiental, num 

modelo de gestão territorial sustentado numa base ecológica e de desenvolvimento 

sustentável”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: SPI -SAPEC PARQUES INDUSTRIAIS, S.A -------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Suspensão  Parcial do Plano Diretor Municipal de Santiago do 

Cacém e o Estabelecimento de Medidas Preventivas de Salvaguarda ao Plano de 

Pormenor Intermunicipal da Comunidade de Adultos Ativos Essência Lousal e Faleiros 

–PPICAAELF. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Faleiros, Freguesia de Ermidas-Sado. --------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 27/2021/3 de 27/08/2021e Informação n.º 32037/2021 de 

29/11/2021, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1-Aprovar, após parecer favorável da CCDRA, o estabelecimento de medidas 

preventivas e de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém 

(PDMSC) para a área envolvente a Faleiros, Freguesia de Ermidas-Sado. -------------------------  
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2-Submeter à aprovação da Assembleia Municipal o estabelecimento de referidas medidas 

preventivas a suspensão parcial do PDMSC, e o respetivo texto regulamentar, conforme 

disposto no artigo 126.º, 134.º e 136.º do RJIGT, para posterior publicação em Diário da 

República, nos termos do artigo 191.º. n.º 4 h) do RJIGT. --------------------------------------------  

3-Aprovar o prazo de dois anos para vigência das medidas preventivas, prorrogável por mais 

um nos termos do artigo 141.º n.º 1 do RJIGT. ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Em 23/09/2021, foi deliberado pela Câmara Municipal a abertura do 

procedimento referente de elaboração do PPICAAELF, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do 

RJIGT, a respetiva abertura de um período de participação pública preventiva em 

conformidade com o artigo 88.º do RJIGT (publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 

207, Aviso n.º 20175/2021, de 25/10/2021), bem como a aprovação da proposta de adoção de 

medidas preventivas e de suspensão parcial do PDMSC, de acordo com o Relatório que, à 

data, se juntou em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------  

2- Foi solicitado parecer à CCDRA, nos termos do artigo 138.º n.º 2 e 3 e 126.º do RJIGT. ----  

3- A 16/11/2021 foi rececionado o parecer favorável da CCDRA, que se junta em anexo.  -----  

4- Face ao parecer favorável da CCDRA, a CMSC deverá submeter para aprovação da 

Assembleia Municipal a proposta de texto Regulamentar das Medidas Preventivas descrito no 

relatório em anexo e Informação n.º 32037/2021, de 29/11/2021. -----------------------------------  

5- A deliberação municipal de adoção de medidas preventivas está sujeita a publicação em 

Diário da República, 2.ª série, conforme previsto no artigo 191.º n.º 4 h) do RJIGT, a 

publicitação no boletim municipal e página eletrónica do Município na Internet, artigo 192.º, 

n.º 2 e depósito na Direção-Geral do Território, nos termos do previsto no artigo 193.º n.º 1, 

também do RJIGT. ------------------------------------------------------------------------------------------  

6- A documentação referente ao estabelecimento das medidas preventivas e a suspensão 

parcial do PDMSC é composta por: ----------------------------------------------------------------------  

- Parecer favorável da CCDRA - Ref.ª S 0 3 9 0 2 - 2 0 2 1 -DSOT (DGTQC); -------------------  

- Relatório de Suspensão do PDMSC e Adoção de Medidas e respetivos anexos; ----------------  

- Anexo I Relatório de Enquadramento Territorial, Ambiental e Estratégico; ----------------------  

- Anexo II Estudo de Odores; ------------------------------------------------------------------------------  

- Anexo III Extrato da Planta de Ordenamento do PDMSC com a identificação da área a 

suspender e a sujeitar a medidas preventivas; -----------------------------------------------------------  

- Anexo IV Extrato da Planta de Condicionantes 1 do PDMSC com a identificação da área a 

suspender e a sujeitar a medidas preventivas; -----------------------------------------------------------  

- Anexo V Extrato da Planta de Condicionantes 2 do PDMSC com a identificação da área. ----  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aquisição de serviços de seguros diversos. -------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2021/300.10.005/397, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para a aquisição de 

serviços de seguros, para o período de 36 meses, com início previsto a 01 de abril de 2022, 

com o encargo estimado de 233 400,00 €, para cada um dos anos de 2022, 2023 e 2024.  -------  

FUNDAMENTOS: a) De acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  ----  
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b) Para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, na redação vigente. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

Aguiar, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Luis 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: Pelos Senhores Vereadores Artur Ceia e Susana Pádua, 

eleitos do PS, foi feita a seguinte Declaração de Voto: “Ainda que a aquisição de serviços 

de seguros seja um procedimento indispensável à prossecução da actividade normal dos 

serviços camarários, os eleitos do PS, face à inexistência de documentação que melhor suporte 

o pedido do executivo, mais não podem que se abster à presente proposta”.----------------------- 

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

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

ASSUNTO: Transferência de competências na área da ação social  ----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/150.10.100/3 do Gabinete de Apoio à Presidência.---------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar a rejeição, até ao dia 31 de março de 2022, das competências 

transferidas por via do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 21 de agosto, que concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais 

no domínio da ação social; ---------------------------------------------------------------------------------  

Dois: Comunicar à Direção Geral das Autarquias Locais a presente deliberação. -----------------  

Três: Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a rejeição, até ao dia 31 de março de 

2022, das competências transferidas por via do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 21 de agosto, que 

concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da ação social; --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS de facto:Um: Os órgãos Municipais do Município de Santiago do Cacém 

têm vindo a recusar a transferência de competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, por estas não corresponderem às necessidades efetivas das populações e à realidade 

das autarquias locais; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Dois: De facto, o subfinanciamento do Poder Local, a transferência de encargos em distintas 

área, que mais não fazem do que alijar responsabilidades, colocando sérios problemas à gestão 

das autarquias e em nada contribuindo para a prestação de melhores serviços, antes pelo 

contrário, criando novos entraves à resposta aos problemas e anseios das populações. -----------  

De Direito: Para o ano 2021 os Órgãos deliberativos do Município de Santiago do Cacém 

deliberaram não assumir as competências previstas no Decreto-lei n.º 55/2020, de 12 de 

agosto e comunicaram o facto à Direção Geral das Autarquias Locais até 60 dias após a 

publicação, no Diário da República, do despacho previsto no n.º 3 do artigo 16.º e das 

portarias referidas nos artigos 10.º e 11.º (Portaria n.º 63/2021,Portaria n.º 64/2021, Portaria 

n.º 65/2021 Portaria n.º 66/2021, todas de 17 de março), conforme dispõe o n.º 2 do artigo 24.º 

do referido diploma. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Com a publicação do “Mapa com os encargos anuais com as competências descentralizadas 

no âmbito da ação social” através do Despacho 9817-A/2021, de 8 de outubro, impõe-se 

reiterar a posição do MSC até à data limite de 31 de março de 2022. -------------------------------  

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

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

Aguiar, eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------  

Uma abstenção, do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do 

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

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Artur Ceia e Susana Pádua, 

eleitos do PS, foi feita a seguinte Declaração de Voto: “A proposta apresentada pelo 

executivo camarário vem no seguimento de uma opção politica deste executivo camarário de 

total rejeição das transferências de competências, nos termos da Lei 50/2018, de 16 de agosto.  

Agora como antes, o executivo apresenta sempre os mesmos argumentos, independentemente 

das competências que estejam em causa e objecto de apreciação. ------------------------------------  

Deste modo, não é de estranhar que uma vez mais o executivo volte de novo a recusar as 

competências a que alude o art.º 12.º daquele diploma legal, ainda que, no contexto das suas 

actuais atribuições, algumas daquelas sejam até complementares. -----------------------------------  

Assim, considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------  

- As Câmaras Municipais nos termos do art.º 23.º alínea h) da Lei 75/2013 têm competências 

na área da ação social; --------------------------------------------------------------------------------------  

- Que o município encontra-se já envolvido e participa activamente em parcerias na área da 

ação social, como seja o Conselho Local de Ação Social; ---------------------------------------------  

- Que a rejeição proposta tem efeitos até ao dia 31 de março de 2022, sendo que após essa 

data, a referida transferência de competências será executada com efeitos imediatos; ------------  

- Que a aceitação das transferências nesta área, a partir da presente data possibilitaria uma 

preparação paulatina e preparada dos serviços e trabalhadores, garantindo uma eficaz e mais 

adequada transição; ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Partido Socialista vota desfavoravelmente à presente proposta de recusa de transferência de 

competências na área social, pois os argumentos apresentados pelo executivo camarário 

decorrem essencialmente de uma opção politica de base de não aceitação de qualquer 

transferência de competências, independentemente das vantagens que esse processo possa ter 

para as populações do concelho”. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

2.º grau – Divisão de Administração Geral e Financeira ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2021/250.10.100/6.  ------------------------------------------  

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 Administração Geral e Financeira. ----  

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.º Vogal: Robertina Maria Calado Pereira Pinela, Chefe da Divisão de Educação, Ação 

Social e Saúde; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais Suplentes: Célia Maria Gonçalves Soares, Chefe da Divisão de Cultura e Desporto e 

Susana Isabel Pereira Espada, Chefe da Divisão de Comodidade Local. ----------------------------  
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3. 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 e 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 Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

Mais”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Comissão de Seleção e Acompanhamento das Bolsas de Estudo –Mandato 

2021-2025: designação de membros. -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2021/250.10.500/1 de 14/10/2021, da DEASS. ------------------------  

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

PROPOSTA: UM–Designar como representante da Câmara Municipal na Comissão de 

Seleção e Acompanhamento das Bolsas de Estudo o Vereador Luís Filipe dos Santos; ----------  

DOIS–Designar a Técnica Superior Maria de Lurdes Simões Rodrigues para integrar a 

Comissão de Seleção e Acompanhamento das Bolsas de Estudo; ------------------------------------  

TRÊS–Solicitar à Assembleia Municipal a designação de dois membros para integrarem a 

Comissão de Seleção e Acompanhamento das Bolsas de Estudo. ------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Alíneas c), d) e e) do artigo14º do Regulamento Municipal para 

Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior. ----------------------------------------------  

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

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

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

Aguiar, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Luis 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”.   ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Protocolo de colaboração para a instalação e gestão da loja de cidadão de 

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/150.10.500/3, do Gabinete de Apoio ao Presidente. --------  

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

PROPOSTA: Ratificar o ato praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

aprovação dos termos e assinatura do Protocolo de colaboração para a instalação e gestão da 

loja de cidadão de Santiago do Cacém, do dia 2 de dezembro de 2021. -----------------------------  
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FUNDAMENTOSDE FACTO: Um: O Município de Santiago do Cacém pretende a 

instalação de uma Loja de Cidadão na circunscrição do território que, no âmbito das suas 

atribuições e competências, administra; ------------------------------------------------------------------  

Dois: O projeto Loja de Cidadão de Santiago do Cacém potenciará o desenvolvimento do 

Município através dos benefícios que pode trazer aos Munícipes em termos de 

desburocratização e poupança de tempo útil; ------------------------------------------------------------  

Três: Aprofundar o novo modelo de gestão das Lojas de Cidadão, as quais poderão ser 

geridas por quem melhor conhece o território e a população nele residente, bem como as 

necessidades desta no acesso aos serviços públicos, os Municípios. ---------------------------------  

Quatro: O reconhecimento de que as Lojas de Cidadão se integram numa ótica de partilha de 

recursos, destinada à prestação de diversos tipos de serviços de atendimento ao público, 

criando sinergias entre a Administração Central e Local no sentido da prossecução de políticas 

concertadas em prol do interesse público e dos residentes no Município; --------------------------  

FUNDAMENTOSDE DIREITO: Um:. É competência das câmaras municipais, nos termos 

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

colaboração no apoio a projetos de interesse municipal, em parceria com a Administração 

Central; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois: A instalação da Loja de Cidadão de Santiago do Cacém, encontra-se prevista na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2017, de 2 de janeiro, a qual não só aprovou um 

plano de concretização de instalações de Lojas de Cidadão como também clarificou as 

condições de instalação de novas Lojas de Cidadão no período de execução do Programa 

Portugal 2020, promovendo uma política de descentralização em que compete agora aos 

municípios a iniciativa pela sua instalação;  -------------------------------------------------------------  

Três: O modelo previsto no Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro, e no Decreto-Lei 

n.º 74/2014, de 13 de maio, na sua redação atual, assenta numa lógica que passa por atribuir à 

AMA o papel de gestão e desenvolvimento da rede de Lojas de Cidadão, mas também por 

introduzir um modelo de maior flexibilidade na gestão operacional das Lojas de Cidadão 

pelos Municípios; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Quatro: Por o objeto do presente protocolo respeitar à prossecução das atribuições das várias 

entidades intervenientes, não são aplicáveis os procedimentos pré-contratuais, disciplinados 

na Parte II do Código dos Contratos Públicos, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º e do n.º 5 do 

artigo 5.º-A do mencionado diploma legal. --------------------------------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira e 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”.  --------------------------------------------------------------------------------------   

Uma abstenção, do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do 

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

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

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

ASSUNTO: Realização da Feira do Livro nas Bibliotecas Municipais, de 02a 31 de 

dezembro de 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/900.10.001.02/31da Divisão de Cultura e Desporto. --------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves ------------------------------------------  

PROPOSTA: Propõe-se aprovar a realização da Feira do Livro nas Bibliotecas Municipais a 

organizar em parceria com a Livraria A das Artes, recorrendo à modalidade e venda à 

consignação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Propõe-se ainda que o beneficiário do lucro comercial do desconto praticado pelo livreiro seja 

o munícipe, que optar por efetuar a compra do(s) livro(s). --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 –A Feira do Livro é um evento único no Município que oferece uma 

possibilidade aos munícipes de contactar mais diretamente com o mercado livreiro, 

proporcionando desta forma o acesso à cultura e lazer. ------------------------------------------------  

2 -De acordo com o disposto nas alíneas ee) e ff) do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 –Dotação orçamental: BMSC – 2.000,00€ (Objetivo 2.5.1.2.2, Projeto 2021/393, 

Classificação económica 02.01.16.03) e BMSA – 2.000,00€ (Objetivo 2.5.1.2.3, Projeto 

2021/394, Classificação económica 02.01.16.03). ------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: NIMBLY, S.A., UNIPERSONAL -----------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/539 e informação técnica n.º 31 588/2021, de 25 de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Aguiar. --------------------------------------------  

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

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

Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 71, Secção “X”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1110/19970502, com área total 20500m²em Cercal do Alentejo, 

Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor de Daniel Alves e Jerome Laugel. -----------------------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Através do requerimento n.º 30630, de 19de outubro de 2021, é 

solicitado emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio MISTO 

denominado “Vale de Naio” em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, inscrito 

na matriz sob o artigo rústico 71, Secção “X”, descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 1110/19970502, com área total 20500m²em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal 

do Alentejo, a favor de Daniel Alves e Jerome Laugel. ------------------------------------------------  

DOIS: De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º91/95, de 02 de setembro, na sua atual 

redação, a celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 

possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes 

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

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

TRÊS: 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. ------------------------------  

QUATRO: 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 02desetembro, propondo-se a emissão da certidão nos termos 

solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 
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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 treze minutos. ----------------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


