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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE SETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM ----------------------------------------  

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

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

Município, em Santiago do Cacém, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, 

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

Presidente, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, 

Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a 

fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------  

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

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

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

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a Ata número 

quarenta e cinco, da reunião anterior, as qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Índices do Tarifário de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém. ------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/300.10.002/1113 de 15/12/2020 da DAGF –Área 

Administrativa de Águas e Saneamento. -----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 –Aprovar a manutenção dos índices constantes dos artigos 55.º e 56.º do 

Regulamento Municipal de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém. ----------------------  

2 –Aprovar a manutenção do tarifário de Abastecimento de Água, resultante da aplicação dos 

índices referidos no ponto 1. -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 –De acordo com o n.º 1 do artigo 56.º-C do Regulamento Municipal de 

Abastecimento de Água de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------  

2 –De acordo com a alínea e), n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Índices do Tarifário de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do 

Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/300.10.002/1113 de 15/12/2020 da DAGF –Área 

Administrativa de Águas e Saneamento. -----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 –Aprovar a manutenção dos índices constantes dos artigos 45.º e 46.º do 

Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém. --------------  

2 –Aprovar a manutenção do tarifário de Drenagem de Águas Residuais resultante da 

aplicação dos índices referidos no ponto 1. --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 –De acordo com o n.º 1 do artigo 46.º-C do Regulamento Municipal de 

Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------  

2 –De acordo com a alínea e), n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

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

ASSUNTO: Índices do Tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de 

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/300.10.002/1113 de 15/12/2020 da DAGF –Área 

Administrativa de Águas e Saneamento. -----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 –Aprovar a manutenção dos índices constantes dos artigos 41.º e 42.º do 

Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do 

Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 –Aprovar a manutenção do tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana, 

resultante da aplicação dos índices referidos no ponto 1. ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 –De acordo com o n.º 1 do artigo 42.º-C do Regulamento Municipal de 

Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém. ---------------------------  

2 –De acordo com a alínea e), n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio  -----------------------------------------------------  

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

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

trinta ponto zero zero dois barra um.  ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: - Um – Aprovar para o ano de 2021, a constituição de um Fundo de Maneio 

dotado de um valor de 3.500 Euros de acordo com o Regulamento de Constituição e 

Regularização do Fundo de Maneio aprovado na reunião de Câmara de 8 de Janeiro de 2003.  

Dois – Tendo em conta o nº.3 da Cláusula segunda do Regulamento, nomear para Tesoureiro 

do Fundo Octávio José Palminha Gonçalves Dirigente Intermédio de 3º grau em regime de 

substituição do Serviço de Aprovisionamento e Património e Tesoureira substituta a Técnica 

Superior Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço que nas suas faltas e 

impedimentos será substituída pelo Diretor do Departamento de Administração e Finanças, 

José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves.  ---------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o previsto na Portaria nº 189/2016 de 14 de julho que 

aprova as Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional o qual faz parte 

como anexo III do Decreto – Lei nº 192/2015, de 11 de setembro que aprova o sistema de 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública –Venda de Lotes destinados a Habitação Unifamiliar -

Escrituras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal Courela do Baleizão em Vila Nova de Santo 

André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo DAGF/SAP/PAT -2020/300.10.005/321. -------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha  ------------------  
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PROPOSTA:UM – Autorizar a outorga das escrituras relativas aos lotes 59 e 60 do 

Loteamento Municipal Courela do Baleizão, em Vila Nova de Santo André, em nome dos 

adjudicatários e respetivas companheiras, com quem vivem em união de facto: ------------------  

Lote nº 59 –A adquirir em comum por João Manuel de Teles Henriques Maia de Freitas e Ana 

Catarina da Silva Fontes Carieno Ribeiro. ---------------------------------------------------------------  

Lote nº 60 –A adquirir em comum por Miguel Alexandre Serrano da Silva e Patricia Isabel da 

Conceição Guerreiro Fialho. -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------  

Por ter sido requerido pelos interessados, e a situação não ter sido mencionada no decorrer da 

Hasta Publica aquando da licitação ocorrida em reunião de Câmara de 03 de dezembro/2020.  

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

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

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

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

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança -Ampliação e 

Renovação da Escola Básica Nº 2 (EB1/JI) de Vila Nova de Santo André ---------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/25, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM -Aprovar como representante do dono de obra e diretor de fiscalização da 

obra, o Senhor António José Bento Ferreira, Técnico Superior. --------------------------------------  

DOIS –Aprovar o diretor de fiscalização como representante do dono de obra, em todas as 

vistorias a realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS-Aprovar como coordenador de segurança da obra, o Senhor António José Bento 

Ferreira, Técnico Superior.  --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Ao abrigo do Artigo 344º do código dos contratos públicos, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/08 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro.  ------------------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

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

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

ENTIDADE: CONSÓRCIO DIGIVIANA, UNIPESSOAL, LDA E COPLUSA, LDA. ----  

ASSUNTO: Plano de Trabalhos Definitivo, Mão de Obra, Equipamento, Cronograma 

Financeiro e DPSS -Ampliação e Renovação da Escola Básica Nº 2 (EB1/JI) de Vila 

Nova de Santo André --------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/25, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM-Aprovar a ratificação do meu ato administrativo, praticado em 23-12-

2020,exarado sobre o documento interno com o registo n.º 30151, movimento n.º 

4,deaprovaçãodos planos definitivos de trabalhos, mão-de-obra, equipamentos, cronograma 
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financeiro e DPSS, apresentados pelo consórcio constituído pelas empresas Digiviana, 

Unipessoal, Lda. e COPLUSA, Lda., para a execução da empreitada em referência. -------------  

FUNDAMENTOS: UM –Atendendo à urgência de se iniciarem os trabalhos, e o espaço de 

tempo até à próxima reunião de Câmara, adicionalmente, intercalado com tolerâncias e 

feriados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS –Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 

de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação complementar, n.º 3do art.º35º da 

Lei 75/2013, de 12/09 e o nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de 29 de 

outubro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

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

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

ENTIDADE: NUNO MANUEL GOMES CUNHA DE OLIVEIRA  ---------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução dos valores das tarifas de consumo de água, águas 

residuais e resíduos urbanos, debitados na fatura n.º 001/131244/2020 referente ao 

consumidor n.º 3730 ---------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua dos Moinhos, número 7, Loteamento Zona IV, Lote 77, em Santiago 

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/211, de dezoito de dezembro da Divisão 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 23,57€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 

redução de 81,91€, na tarifa de águas residuais e a redução de 89,97€ na tarifa variável de 

Águas (valor sem IVA)  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: DMITRI TIGANIUC --------------------------------------------------------------------  

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

Atribuição dolote nº 14”. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.003/39de 16de dezembro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM -Alienar o prédio designado por lote nº 14do Loteamento Municipal da 

Zona Industrial Ligeira I em Ermidas Sado, inscrito sob o artigo matricial 1962º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial nº 00730/240697, da freguesia de Ermidas Sado, por acordo 

direto, a Dmitri Tiganiuc, para o exercício da sua atividade, a que corresponde o Código de 

Atividade Económica Principal 47790–R3. -------------------------------------------------------------  
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DOIS -O lote com a área de 720,00m², será vendido em regime de propriedade plena, pelo 

valor de12,62€/m², o que perfaz 9.086,40€ (nove mil oitenta e seis euros e quarenta cêntimos) 

e o pagamento será efetuado de acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques 

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

com a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, e o remanescente 70%, no ato 

da escritura de compra e venda. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: CÁTIA SOFIA PEREIRA PARRINHA E DANIEL ALEXANDRE SILVA 

PEREIRA PARRINHA. ----------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Renovação do prazo de cedência do lote nº 37 da ZIL –Zona Industrial 

Ligeira de Santo André em regime de direito de superfície.   ------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2000/300.50.200/2 de cinco de janeiro de dois mil e dezoito do 

Serviço de Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a renovação da Constituição do Direito de Superfície que incide sobre 

o Lote nº 37 da Zona Industrial Ligeira em Vila Nova de Santo André, por um período de 

tempo igual ao inicial -25 anos, com efeitos reportados a 15de abril de 2019. ---------------------  

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

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  ------------------------  

2 –De acordo com o nº 2 da Cláusula 2ª do documento complementar anexo à escritura de 

constituição do direito de superfície. ---------------------------------------------------------------------  

3 –De acordo como solicitado pelos senhores Cátia Sofia Pereira Parrinha e Daniel Alexandre 

Silva Pereira Parrinha, por requerimento datado de 16 de dezembro do corrente ano. ------------  

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

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

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

ENTIDADE: CARLOS MANUEL GUERREIRO MEDINAS. ----------------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o lotenº4 do Loteamento Municipal do 

Parque Empresarial do Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.003/28 de 27 de agosto, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar o senhor Carlos Manuel Guerreiro Medinas, a constituir hipoteca, 

para efeitos de construção, sobre o Lote 4 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do 

Cercal do Alentejo, inscrito na Matriz Predial Urbana nº 4282º e descrito na Conservatória do 

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

01890/20080827, junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL, e que a 

mesma prevaleça em caso de reversão. -------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM -De acordo com o solicitado pelo requerente em 18 de 

dezembro/2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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DOIS -Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Habitação para Profissionais de Saúde. ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/900.20.604/694, de 9 de dezembro de 2020, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano destinado a 

habitação, fração autónoma designada pela letra “AO” do artigo 2496º, da freguesia de Santo 

André, correspondente ao 1º andar, nº 19, Bloco B6, sito no Bairro do Pinhal em Vila Nova de 

Santo André, às médicas Ana Catarina Moniz e Marta Teixeira de Almeida. ----------------------  

Dois –Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento, que se apresenta em anexo. -------------  

FUNDAMENTOS: Um –As médicas encontram-se a realizar o Internato de Formação geral 

no Hospital do Litoral Alentejano, atividade que é considerada de interesse público para o 

Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------  

Dois –No âmbito do processo de incentivo e apoio à fixação de Técnicos de Saúde no 

concelho de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Alojamento a Estagiárias de Medicina da Universidade do 

Algarve -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/900.20.604/700, de 11/12/2020, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a cedência por Contrato de Comodato, da fração autónoma 

designada pela letra “E”, correspondente ao 2º Esquerdo, Bloco C, do Prédio sito na Praceta 

dos Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial da União de 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra com o artigo 2710º, 

às estagiárias, Jéssica Oliveira Sebastião, Ana Rita da Costa Faria, Joana Rita Nogueira Forte 

e Cátia Sofia Alexandre Lourenço, pelo período de 18/01/2021 a 12/02/2021. --------------------  

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

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com a alínea g)do nº 1 do artigo 33º, do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------  

Dois - De acordo com o solicitado pelas estagiárias. ---------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA  -------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

de Reabilitação Urbana.  ---------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “AC” correspondente a habitação, sita no Passeio das 

Barcas, Banda 6, Edifício 3, 1º H, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo 

André.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 31920 de 22/12/2020 - Processo 

2020/300.10.009/71 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  ---------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Habitação designada por fração autónoma "AC” localizada no 

Passeio das Barcas (Bairro do Pica-Pau), Banda 6, Edifício 3 em Vila Nova de Santo André, 

prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4268 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1620 da freguesia de Santo André, com o valor de transação de 94.000 € 

(noventa e quatro mil euros).  ------------------------------------------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de 

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

terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser 

submetido a deliberação de Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estimulo à reabilitação urbana. -------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: DIRK BORNBOOM ---------------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: “Quinta Parte” em Cercal do Alentejo, Freguesia do Cercal do Alentejo. 

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/424 e informação técnica n.º 29632/2020, de 17-12-

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

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

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

prédio MISTO denominado “Quinta Parte” em Cercal do Alentejo, Freguesia do Cercal do 

Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 1, Secção “G” e sob o artigo urbano 4254, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 604/19891002, com área total 26750 

m²em Cercal do Alentejo, Freguesia do Cercal do Alentejo, de Compra e Venda a favor de 

Binyamin Amihay Lousky e Samia Hamidouche Meftah. ---------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 30627, de 10/12/2020, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Quinta 

Parte” em Cercal do Alentejo, Freguesia do Cercal do Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 1, Secção “G” e sob o artigo urbano 4254, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 604/19891002, com área total 26750 m²em Cercal do Alentejo, Freguesia do 

Cercal do Alentejo, de Compra e Venda a favor de Binyamin Amihay Lousky e Samia 

Hamidouche Meftah. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 
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resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

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

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

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

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

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

qualquer fraccionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

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

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

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

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

ENTIDADE: MARISA ISABEL GONÇALVES VENTURA ------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Aumento de Compartes. ------------  

LOCALIZAÇÃO: “Já Se Fez” em Abela, Freguesia de Abela. -------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/439 e informação técnica n.º 30394/2020, de 28-12-

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

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

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes para 

o prédio MISTO de nominado “Já Se Fez” em Abela, Freguesias de Abela, inscrito na matriz 

sob o artigo rústico 46, Secção “K” e sob o artigo urbano 501, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 781/20090210, com área total 2165 m²em Abela, Freguesia de Abela, 

pretende celebrar escritura de compra e venda a favor de Valter Manuel Morais Candeias e 

Sofia Margarida Guerreiro Portela Candeias. -----------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 31426, de 16/12/2020, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio MISTO 

denominado “Já Se Fez” em Abela, Freguesias de Abela, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 46, Secção “K” e sob o artigo urbano 501, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 781/20090210, com área total 2165 m²em Abela, Freguesia de Abela, 

pretende celebrar escritura de compra e venda a favor de Valter Manuel Morais Candeias e 

Sofia Margarida Guerreiro Portela Candeias. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

qualquer fraccionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

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

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

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

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

ENTIDADE: ANTÓNIO JOÃO CRUZEIRO CAMARINHAS ---------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Aumento de Compartes. ------------  

LOCALIZAÇÃO: “Casa Nova do Corujo” em Vale de Água, União de Freguesias de São 

Domingos e Vale de Água. ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/430 e informação técnica n.º 29639/2020, de 17-12-

2020, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes para 

o prédio MISTO denominado “Casa Nova do Corujo” em Vale de Água, União de Freguesias 

de São Domingos e Vale de Água, inscrito na matriz sob o artigo rústico 53, Secção “A” e sob 

o artigo urbano 202, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 184/20021122, 

com área total 75000 m²em Vale de Água, União de Freguesias de São Domingos e Vale de 

Água, pretende celebrar escritura de compra e venda a favor de Filipe Guerreiro Martins, 

Unipessoal, Limitada e Journey Terrace –Unipessoal, Limitada. -------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 30968, de 11/12/2020, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio MISTO 

denominado “Casa Nova do Corujo” em Vale de Água, União de Freguesias de São 

Domingos e Vale de Água, inscrito na matriz sob o artigo rústico 53, Secção “A” e sob o 

artigo urbano 202, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 184/20021122, com 

área total 75000 m²em Vale de Água, União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água, 

pretende celebrar escritura de compra e venda a favor de Filipe Guerreiro Martins, Unipessoal, 

Limitada e Journey Terrace – Unipessoal, Limitada. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

qualquer fraccionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

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

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

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

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

ENTIDADE: A. C. NUNES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LD.ª. -------------------------------  

ASSUNTO: Receção Definitiva das Obras de Urbanização e Libertação da Garantia 

Bancária n.º 125.02.1466094 emitida pelo Millennium BCP.  ------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Dompel –Relvas Verdes –Santiago do Cacém, União das Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 02/2006/22 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística e requerimento n.º E 4301 de 18/02/2020.  --------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da 

garantia bancária n.º 125.02.1466094 emitida pelo Millennium BCP, no valor ainda cativo de 

25.690,00€ (vinte cinco mil seiscentos e noventa euros).----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infraestruturas 

correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária n.º 125.02.1466094 

emitida pelo Millennium BCP, com o valor inicial de 256.900,00€ (duzentos e cinquenta e 

seis mil e novecentos euros). -------------------------------------------------------------------------------  

Por deliberação de câmara de 07/07/2011 foi aprovada a receção provisória das obras de 

urbanização, ficando cativo o valor de 25.690,00€ (vinte cinco mil seiscentos e noventa 

euros), correspondente a 10% do valor inicialmente prestado.  ---------------------------------------  

Na sequência do pedido de receção definitiva das obras de urbanização, houve deslocação da 

equipa técnica ao local em conjunto com o representante do requerente, tendo os técnicos 
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percorrido e examinado toda a área dos trabalhos, que constituem as obras de urbanização do 

loteamento, em presença dos respetivos projetos aprovados pela Câmara Municipal e demais 

peças e documentos técnicos, tendo sido verificado que estão reunidas as condições para a 

receção definitiva das obras de urbanização. ------------------------------------------------------------  

Encontram-se no processo os seguintes elementos enviados por entidades externas:  ------------  

a) Carta n.º 98/16/DRCS de 11/4/2016 com informação de que as infraestruturas elétricas 

foram rececionadas definitivamente pela EDP;  --------------------------------------------------------  

b) Carta n.º 321/112822/07/NPA de 10/12/2019 informando que as infraestruturas de 

telecomunicações continuam a merecer parecer favorável da MEO; --------------------------------  

c) Certificado de Inspeção de Redes e Ramais de Gás, emitido pela Setinsp, datado de 

31/03/2017.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Encontra-se também no processo parecer da Divisão de Comodidade Local, enviado através 

de email de 15/07/2020 a informar que, no que respeita aos espaços verdes, não existem 

anomalias que inviabilizem a receção definitiva das obras de urbanização.  -----------------------  

Consta também parecer da Divisão de Projeto e Obras, enviado através de email de 

14/07/2020 a informar que não se registam problemas com as redes de abastecimento de água 

e de drenagem de esgotos, considerando não existirem inconvenientes à receção definitiva das 

obras de urbanização. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, tendo em conta o parecer técnico emitido e constante no processo, considera-se que 

estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da 

garantia bancária n.º 125.02.1466094 emitida pelo Millennium BCP, no valor ainda cativo de 

25.690,00€ (vinte cinco mil seiscentos e noventa euros), em conformidade com o n.º 5 do art.º 

54.º e artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual. --------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, 

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

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

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

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

ENTIDADE: ÓSCAR MANUEL MAXIMIANO FRAZÃO --------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Aumento de Compartes. ------------  

LOCALIZAÇÃO: “Capela do Sul” em Santo André, Freguesia de Santo André. ---------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/447 e informação técnica n.º 30436/2020, de 29-12-

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

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

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes para 

o prédio MISTO denominado “Capela do Sul” em Santo André, Freguesia de Santo André, 

inscrito na matriz sob o artigo rústico 117, Secção “D” e sob o artigo urbano 418, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 1547/19911031, com área total 3250 m²em Santo 

André, Freguesia de Santo André, pretende celebrar escritura de compra e venda a favor de 

Maria João Gouveia dos Santos Ferreirinho, Mónica dos Santos Ferreirinho e Ana Rita dos 

Santos Ferreirinho Spínola. --------------------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 31741, de 18/12/2020, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio MISTO 

denominado “Capela do Sul” em Santo André, Freguesia de Santo André, inscrito na matriz 

sob o artigo rústico 117, Secção “D” e sob o artigo urbano 418, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 1547/19911031, com área total 3250 m²em Santo André, Freguesia 
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de Santo André, pretende celebrar escritura de compra e venda a favor de Maria João Gouveia 

dos Santos Ferreirinho, Mónica dos Santos Ferreirinho e Ana Rita dos Santos Ferreirinho 

Spínola. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

qualquer fraccionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

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

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário da reunião elaborou a presente Minuta de cada uma 

das deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a Minuta sido 

lida em voz alta e imediatamente a seguir aprovada, por unanimidade, nos termos e para os 

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

nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Álvaro dos 

Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

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

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

reunião pelas onze horas e trinta minutos.----------------------------------------- ----------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


