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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DEZASSETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE -------------------------------  

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

Aos dezassete dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, na Sala de Sessões da Sede do 

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

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

Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime 

António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Albano Pereira. ----------------------------------------  

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

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

declarada aberta pelo Senhor Presidente, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número dois da 

reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Margarida Santos e o Senhor Vereador Francisco de Sousa não votaram 

por não terem estado presentes na reunião. --------------------------------------------------------------  

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

-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ---------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 

Albano Pereira, por se encontrar de férias. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra - 

Requalificação de Espaço Público no Bairro do Pinhal --------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/15, de 02 de julho de 2018, da Divisão de 

Projeto e Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

obra, o Sr. Rui Jorge Gomes Mateus, Técnico Superior, coadjuvado pelo Sr. Carlos Manuel 

Gil de Sousa, Assistente Técnico. -------------------------------------------------------------------------  

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 Rui Jorge Gomes Mateus, 

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 três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador 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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA DE BRESCOS ---------------  
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ASSUNTO: Baile - Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de 

Ruído – Ratificação do Despacho -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Diversão Provisória 2019/450.10.221/06 e Proc. 

de Licenciamento Especial de Ruído 2019/450.10.215/07 de 09/01/2019 da 

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

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 09/01/2019 de aprovação dos licenciamentos 

solicitados pelo requerente para a realização de um Baile no dia 12 de janeiro de 2019 na Sala 

de Convívio de Brescos entre as 20h e as 03h. ----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - A Associação não entregou os requerimentos e os documentos 

instrutórios do processo em tempo útil de ser deliberado o licenciamento pela Câmara. ---------  

- Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de Setembro, pode o presidente praticar quaisquer atos da 

competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira 

reunião realizada após a sua prática. ----------------------------------------------------------------------  

- É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória ao 

abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o Licenciamento Especial de 

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

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

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

ASSUNTO: Baile/Matiné - Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento 

Especial de Ruído – Ratificação do Despacho -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Diversão Provisória 2019/450.10.221/01 e Proc. 

de Licenciamento Especial de Ruído 2019/450.10.215/02 de 07/01/2019 da 

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

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 09/01/2019 de aprovação dos licenciamentos 

solicitados pelo requerente para a realização de um Baile/Matiné no dia 11 de janeiro de 2019 

no Salão de Festas da Associação no Quartel dos Bombeiros do Cercal do Alentejo entre as 

15h e as 20h. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: A Associação não entregou os requerimentos e os documentos 

instrutórios do processo em tempo útil de ser deliberado o licenciamento pela Câmara. ---------  

- Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei nº75/2013 de 12 de Setembro, pode o presidente praticar quaisquer atos da 

competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira 

reunião realizada após a sua prática. ----------------------------------------------------------------------  

- É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória ao 

abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o Licenciamento Especial de 

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

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

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

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

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

ENTIDADE: GLOWOOD – INDÚSTRIA, S.A -----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre os Lotes nº 11 da Expansão I e o Lote nº 1, 

Expansão II, ambos sitos no Parque Empresarial do Cercal do Alentejo. ---------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número: 2011/300.10.003/1, de 02/06/2011, da Secção de 

Aprovisionamento e Património, da Divisão de Administração Geral e Finançeira. --------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a empresa Glowood – Indústria, S.A., a constituir hipoteca sobre os 

lotes nº 11, da Expansão I e o Lote nº 1, da Expansão II, ambos sitos no Parque Empresarial 

do Cercal do Alentejo, junto da empresa APOLLONIA CHEMICAL & ENERGY, e que a 

mesma prevaleça no caso de reversão. -------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pela requerente. ---------------------------  

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: ANA CRISTINA DUARTE C. NAZARE DOS SANTOS -----------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos e 

águas residuais debitados na fatura n.º 001/103336/2018 no valor de 1.127,99€,referente 

ao consumidor n.º990083. --------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Travessa da Liberdade nº 7, Santiago do Cacem. ------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/350.10.511/83,documento interno nº 30692 de 

05/12/2018, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 89,72€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos,321,76€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e 356,46 € na tarifa variável da Água (sem IVA). --------  

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

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

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

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que 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: MARIA DE LOURDES FIGUEIRAS SEQUEIRA RESPICIO ---------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos urbanos 

debitados na fatura n.º 001/107432/2018 no valor de 144,57€ e da fatura nº 

001/132491/2018 no valor de 56,74€ e pagamento em prestações das faturas após 

redução, referente ao consumidor n.º 980544. -------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Cerro da Ordem, Cercal do Alentejo. ---------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/350.30.001/146,documento interno nº 30899 de 

07/12/2018, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Fatura nº 001/107432/2018, Autorizar a redução de 16,78€ na tarifa variável 

de Resíduos Urbanos e 44,92€ na tarifa variável da Água (sem IVA), Fatura nº 

001/132491/2018, Autorizar a redução de 5,24€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 

6,16€ na tarifa variável da Água (sem IVA). ------------------------------------------------------------  
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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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que 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: PAULO SOBRAL BERNARDINO ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos e 

águas residuais debitados na fatura n.º 001/103327/2018 no valor de 107,48€, referente 

ao consumidor 990143. ------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro da Carapinha Lote 22 nº 10, Santiago do Cacém. ----------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/350.10.511/84,documento interno nº 30762 de 

06/12/2018, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 5,68€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 21,61€ na 

tarifa variável de Águas Residuais, e 26,29€ na tarifa variável da Água (sem IVA). --------------  

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

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

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

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que 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: MARTA MARIA CRISTINO PEREIRA -------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos na fatura n.º 

001/117874/2018 no valor de 1274,90€ e pagamento faseado após redução na fatura. ------  

LOCALIZAÇÃO: Soalheirinha, em Santo André. ----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/350.30.001/173 de 28/11/2018 da DAGF/AAAS -----------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 81,00€ na tarifa variável de resíduos urbanos na fatura 

n.º 001/117874/2018 e pagamento faseado após redução. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que o tarifário do serviço de resíduos urbanos baseia-

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

Deve ser atendido que 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. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Rede de drenagem de águas pluviais e estação elevatória de águas residuais 

no loteamento da Agiltrata - Erros e Omissões; Retificação das Peças de Procedimento - 

Ratificação ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/30, de 10 de dezembro de 2018, da Divisão 

de Projeto e Obras. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu ato administrativo de 11-01-2019, que aprova: --------------------  

1 – A retificação das peças de procedimento (Adenda - Erros e Omissões). ------------------------  

2 – A retificação do mapa de quantidades. ---------------------------------------------------------------  

3 – A lista de erros e omissões e respetivo mapa de quantidades final a colocar a Concurso, 

documento que é dado como reproduzido na presente ata, com o número onze, ficando 

arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 

Senhor Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Apesar de não terem sido apresentadas listas de erros e omissões, 

foram no entanto colocadas questões através de uma notificação genérica, o que após análise 

dos serviços técnicos da Câmara Municipal permitiram a identificação de algumas situações 

que se considerou de alterar para uma melhor definição e quantificação dos trabalhos a 

efetuar, nomeadamente a identificação de alguns erros e omissões, conduziu à retificação das 

peças do procedimento que foi compilada num documento designado por Adenda - Erros e 

Omissões o qual é constituído por memória descritiva/especificação técnica, mapa 

comparativo de erros e omissões, mapa de medições detalhadas dos artigos alterados, artigos 

alterados e peças desenhadas alteradas. ------------------------------------------------------------------  

As retificações efetuadas não implicaram a alteração do preço base anteriormente aprovado, 

dado que se centraram fundamentalmente na separação dos elementos apresentados em valor 

global para outras unidades de medição mais detalhadas consoante a tipologia de trabalhos, e 

que determinou que a estimativa passasse de 171.541.14€ para 174.761,14€ (valor abaixo do 

preço base), considerando-se ainda que não implicaram alterações de aspetos fundamentais 

das peças do procedimento. --------------------------------------------------------------------------------  

2 – Artigos 50.º e 64.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, com a redação do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto. ----  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador 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: GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES” ---------------------------------------  

ASSUNTO: Projeto de Resolução que recomenda ao Governo o Alargamento do âmbito 

de aplicação da cobertura do seguro escolar às deslocações em bicicleta ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/900.10.504/2 do Gabinete de Apoio ao Presidente. --------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do mail remetido pelo Grupo Parlamentar “Os 

Verdes”, no qual informam sobre o Projeto de Resolução apresentado na Assembleia da 

República que recomenda ao Governo o Alargamento do âmbito de aplicação da cobertura do 

seguro escolar às deslocações em bicicleta. --------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES DO REGIME 

LIVRE DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 26 do Parque Empresarial de 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.003/17, de 25 de setembro de 2018, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Um – Revogar a deliberação de 25 de setembro de 2018. ---------------------------  

Dois - Autorizar a Associação de Caçadores e Pescadores do Regime Livre de Santiago do 

Cacém, a constituir hipoteca sobre o lote nº 26, sito no Loteamento Municipal do Parque 

Empresarial de Cercal do Alentejo, 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 pelos requerentes; -------------------------  

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: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número um, de dois mil e dezanove do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.212,48 € (três mil 

duzentos e doze euros e quarenta e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

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

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número quatro, de dois mil e dezanove do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.633,03 € (três mil 

seiscentos e trinta e três euros e três cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo. ----------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2019-01-17                                                                                                      Pág. 7 

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

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

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

ENTIDADE: MANUEL JOAQUIM FELICIANO – CABEÇA DE CASAL DA 

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

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície sobre Lote nº 13 do Loteamento 

Municipal de São Domingos. -----------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: São Domingos. ----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2018/300.50.200/15, de 18 de outubro de 2018, da Secção 

de Aprovisionamento e Património, da Divisão de Administração e Finanças. --------------------  

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

PROPOSTA: UM - Autorizar os herdeiros da Herança aberta por óbito de Manuel Joaquim 

Feliciano, a transmitirem o direito de superfície que incide sobre o lote n.º 13, com a área de 

402,90 m², sito no Loteamento Municipal de São Domingos, inscrito na matriz sob o artigo 1 

117º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 1348/20090311 da União de Freguesias de São 

Domingos e Vale de Água, para o Sr. Carlos Alberto Emídio. ---------------------------------------  

DOIS - Devem os requerentes apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelos herdeiros, e conforme condições 

de constituição do direito de superfície; ------------------------------------------------------------------  

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: JOSÉ VICENTE PIRES CORREIA -------------------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2018/5 em nome José Vicente Pires Correia – 

Loteamento do Pomarinho Lotes 17 e 18 – Ermidas-Sado. ---------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Pomarinho Lotes 17 e 18 – Ermidas-Sado. -------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2018/5 de 21/02/2018 da Divisão do Ordenamento e Gestão 

Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2018/5, para os lotes 17 e 18 do 

Loteamento do Pomarinho – Ermidas-Sado, prédios descritos na conservatória do Registo 

Predial sob os n.ºs 650/19970121-A e 651/19970121-A, da respetiva freguesia, conforme 

memória descritiva e planta síntese, documento que é dado como reproduzido na presente ata, 

com o número doze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 

pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------  

A operação consiste na alteração de uso no piso térreo para o lote 17 e para o lote 18, 

passando estes de Comércio/Serviços para Comércio/Serviços/Habitação. -------------------------  

Há lugar ao pagamento de taxas administrativas no valor de 61,18€. -------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 

termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, e n.º 

2 do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, não tendo sido 

apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues reclamações, sugestões 

ou observações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Foi efetuada consulta pública nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do RJUE e artigo 29.º do 

RMEU, não tendo sido apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues 

reclamações, sugestões ou observações. ------------------------------------------------------------------  
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3 - Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, na sua atual redação, cabe à 

Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARÍLIA DA CONCEIÇÃO PAULINO -------------------------------------------  

ASSUNTO: Parecer sobre constituição de compropriedade. -------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2018/400 e informação técnica n.º 43/2019, de 02/01/2018, 

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

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

PROPOSTA: 1-Emissão de parecer favorável sobre a constituição de compropriedade a favor 

de Mafalda Sofia da Conceição Paulino e Tiago da Conceição Paulino para o prédio 

denominado Tanganheira Cercal do Alentejo, inscrito na matriz rústica sob o artigo 92, secção 

B, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2875/20180808, da freguesia de 

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

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

FUNDAMENTOS: 1. Através do requerimento n.º 03/2018/31620 de 21/12/2018, foi 

solicitada certidão para a Constituição de Compropriedade, sobre o prédio descrito na 

Conservatória do Registo Civil, Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 2875/20180808, sito 

em Tanganheira, da freguesia de Cercal do Alentejo. O pedido foi efetuado nos termos do 

disposto no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, na sua atual redação. ----------------  

2. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 54º do referido diploma, a Câmara pode emitir 

parecer desfavorável à emissão da certidão se existirem provas de que o ato ou negócio a 

realizar visa, ou dele resulta, o parcelamento físico ou a violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. O prédio, segundo os elementos constantes no processo, pertence atualmente a dois 

titulares, pretendendo-se com a sua venda, transmitir também, a dois compradores. -------------  

4. Posto isto, não se afigura que este negócio vise a constituição de qualquer fracionamento 

físico do prédio, propondo-se a emissão de Certidão nos termos solicitados. ----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

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

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “Z”, do prédio urbano situado no Bairro do Pica Pau, 

Banda 6, Edifício 1, 1.º C, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André. --------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 551 de 07/01/2019 - Processo 2019/300.10.009/2 

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 – Fração “Z”, do prédio urbano situado no Bairro do Pica Pau, 

Banda 6, Edifício 1, 1.º C, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 4266 

e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 1627/19920313, da freguesia de Santo 

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redacção em vigor), o 
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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 da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

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 direitos de preferência, 

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

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

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “P”, correspondente ao 2.º andar, n.º 4 do prédio urbano 

situado no Bairro do Pinhal, Bloco A2, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 780 de 08/01/2019 - Processo 2019/300.10.009/3 

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 – Fração “P”, correspondente ao 2.º andar, n.º 4 do prédio 

urbano situado no Bairro do Pinhal, Bloco A2, em Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 2502 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 598, da 

freguesia de Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redacção em vigor), 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 da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

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 direitos de preferência, 

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

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

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado no Bairro da Petrogal, Lote 55, em Vila Nova de 

Santo André, da freguesia de Santo André. --------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 914 de 10/01/2019 - Processo 2019/300.10.009/4 

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 – Prédio urbano situado no Bairro da Petrogal, Lote 55, em Vila 

Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2644 e descrito na Conservatória de 

Registo Predial sob o n.º 417/19880311, da freguesia de Santo André. -----------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redacção em vigor), 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 da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

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 direitos de preferência, 

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

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

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado no Bairro das Flores, n.º 173, em Vila Nova de 

Santo André, da freguesia de Santo André. --------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 479 de 07/01/2019 - Processo 2019/300.10.009/1 

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 – Prédio urbano situado no Bairro das Flores, n.º 173, em Vila 

Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 5853 e descrito na Conservatória de 

Registo Predial sob o n.º 938/19900315, da freguesia de Santo André. -----------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redacção em vigor), 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 da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

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 direitos de preferência, 

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

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

do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 

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

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

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

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

reunião pelas doze horas.----------------------------------------- ------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


