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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS----------------------------- 

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

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

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

Municipal, Albano Joaquim Mestre Pereira, Vice-Presidente, Artur Manuel Fernandes Ceia, 

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

Mónica Fialho Pires de Aguiar, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 

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

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

Verificou-se a ausência, Susana Louro Caiado Correia Pádua. --------------------------------------  

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

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 quatro, de reunião realizada em nove de dezembro de dois mil e vinte e um, a qual 

foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente não votou, por não ter estado presente na respetiva reunião. ----------------  

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 

Susana Pádua, que por motivos profissionais não pode estar presente na reunião. ----------------  

Foi também deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 

Vereadores, Artur Manuel Fernandes Ceia, Luís Filipe dos Santos e das Senhoras Vereadoras 

Sónia Regina Sobral Gonçalves, Susana Louro Caiado Correia Pádua, Mónica Fialho Pires de 

Aguiar, na reunião de dezassete de março, que não se realizou, tendo em conta que nem o 

Senhor Presidente, em o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal puderam estar 

presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezoito de março 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.473.028, 93 € (seis milhões quatrocentos e setenta e 

três mil e vinte e oito euros e noventa e três cêntimos) -----------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 305.023,27 € (trezentos e cinco mil e vinte e três euros 

e vinte e sete cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Atualização da Tabela de Preços de Prestação de Serviços -----------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação Nº 5570 de 17/02/2022, Processo Nº 2022/100.10.400/1 DAGF-

Secção de Administração Geral. -------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da atualização da Tabela de Preços de Serviços a Prestar. -----  

FUNDAMENTOS: A Tabela foi aprovada por Deliberação de Câmara de 21/03/2019, com 

atualização anual automática, de acordo com a taxa de inflação verificada no final do ano 

anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal é competente para o efeito, ao abrigo da alínea e) do nº 1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Adjudicação da empreitada de Requalificação do Espaço Público do Bairro 

dos Serrotes em Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.001/3, do Serviço de Aprovisionamento e 

Património ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um -Aprovar o Relatório Final, elaborado pelo Júri do procedimento, 

conforme documento em anexo; -------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, da empreitada de 

Requalificação do Espaço Público do Bairro dos Serrotes em Vila Nova de Santo André, à 

Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A., pelo valor de 1.687 836,37€(Um milhão, 

seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e seis euros e trinta e sete cêntimos), a que 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, no valor de 101.270,18€ (Cento e um mil, duzentos e 

setenta euros e dezoito cêntimos), o que perfaz o montante total de 1. 789106,55€ (Um 

milhão, setecentos e oitenta e nove mil, cento e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos); ------  

Três – Aprovar a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário, conforme documento em 

anexo, de acordo com o disposto no nº2 do artº 40º do CCP. ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Para efeitos do disposto no nº 1 do artº 73º, e nos nºs 3 e 4 do artº 

148º, ambos do Código dos Contratos Públicos; -------------------------------------------------------  

Dois -O órgão competente para tomar a decisão de contratar, e consequentemente, de 

adjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 

18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea 

j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------  

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

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

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

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia eleito do PS, e do Senhor Vereador Luís dos 

Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ----------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Abertura de procedimento para aquisição de camião com equipamento 

combinado de alta pressão e aspiração de esgotos -------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.005/63 do Serviço de Aprovisionamento e 

Património ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM -Aprovar a abertura de procedimento para aquisição de camião com 

equipamento combinado de alta pressão e aspiração de esgotos, por concurso público sem 

publicação no JOUE, de acordo com o previsto na alínea c) do nº 1 do art.º 16º, conjugado 

com o disposto na alínea b), n.º 1do art.º 20º do Código dos Contratos Públicos;-----------------  

Dois –Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, e tendo em 

consideração o valor de mercado para equipamentos similares, que se defina como preço base 

do procedimento o valor de 160.000,00 € (Cento e sessenta mil euros); ---------------------------  

Três –Aprovar o programa do procedimento e o caderno de encargos, conforme documentos 

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-03-21                                                                                                          Pág. 3 

Quatro–Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: -----------------  

Presidente - José Pereira Gonçalves; --------------------------------------------------------------------  

Vogal – José Carlos Correia; -----------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Susana Espada; -----------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Dário Vilhena; -------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Octávio Gonçalves. -------------------------------------------------------------------  

Cinco – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal José 

Carlos Correia;----------------------------------------------------------------------------------------------  

Seis–Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP; -----------------------------  

Sete–Designar como gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a sua 

execução, de acordo com o previsto no nº 1 do artº 290.º-A do CCP, o Encarregado da DPO, 

Dário Vilhena; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o referido no documento interno nº 8001, de 

08/03/2022; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Beijinha do Senhor Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e 

Mónica Aguiar, eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela 

Coligação Santiago do Cacém Mais. --------------------------------------------------------------------  

Uma abstenção, do Senhor Vereador Artur Ceia, eleitos do PS. -------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Aquisição de Serviços de Seguros diversos para o Município --------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.005/397, do Serviço de Aprovisionamento e 

Património ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um - Aprovar o Relatório Final, elaborado pelo Júri do procedimento, 

conforme documento em anexo; -------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, dos serviços de seguros do 

Município, pelo período de três anos, às seguintes entidades: ---------------------------------------  

- Lote I – Ramos Acidentes de Trabalho e Multirriscos, à companhia Fidelidade – Companhia 

de Seguros, S.A. pelo montante de 350.611,62€; ------------------------------------------------------  

- Lote II - Ramos de Responsabilidade Civil Extracontratual, Automóvel e Acidentes 

Pessoais, à companhia Caravela – Companhia de Seguros, S.A., pelo montante de 228.385,29 

€, e - Lote III – Responsabilidade Ambiental, à companhia AIG Europe - S.A., pelo montante 

de 14.970,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Três –Aprovar as minutas dos contratos a celebrar com os adjudicatários, conforme 

documentos em anexo, de acordo com o disposto no nº2 do artº 40º do CCP. ---------------------  

Quatro–Designar, nos termos do disposto no artº 290º -A do Código dos Contratos Públicos, 

como gestores dos contratos, com a função de acompanharem permanentemente as respetivas 

execuções, os seguintes funcionários do Município: --------------------------------------------------  

- Ramo Acidentes de Trabalho – A Coordenadora Técnica, Maria João Remédios; --------------  
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- Ramo Multirriscos – O Chefe do Serviço de Aprovisionamento e Património, Octávio 

Gonçalves.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ramos de Responsabilidade Civil Extracontratual e Acidentes Pessoais – A Coordenadora 

Técnica, Maria da Conceição Pinela; --------------------------------------------------------------------  

- Ramo – Automóvel – Engenheiro Nuno Franco. -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Para efeitos do disposto no nº 1 do artº 73º, e nos nºs 3 e 4 do artº 

148º, ambos do Código dos Contratos Públicos; -------------------------------------------------------  

Dois -O órgão competente para tomar a decisão de contratar, e consequentemente, de 

adjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 

18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea 

j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------  

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

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

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

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia eleitos do PS, e do Senhor Vereador Luís 

dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Lista de Erros e Omissões; Retificação das peças de Procedimento – 

Valorização do Jardim Municipal de Santiago do Cacém ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/300.10.001/5, de 28 de janeiro de 2022, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um -Ratificar o meu ato administrativo, praticado, em 07-03-2022, exarado 

sobre o documento interno com o registo n.º 7798, movimento n.º 3, e o meu ato 

administrativo, praticado em 10-03-2022, exarado sobre o documento interno com o registo 

n.º 8177, movimento n.º 3, que aprovam: ---------------------------------------------------------------  

1 – A retificação das peças do procedimento -----------------------------------------------------------  

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

3 – A lista de erros e omissões e respetivo mapa de quantidades final a colocar a concurso. ----  

4 – A estimativa orçamental final ------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Não foram apresentadas listas de erros e omissões, nem quaisquer 

pedidos de esclarecimentos, dentro do prazo determinado para o efeito. Devido à aprovação 

do projeto de Rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública pela entidade Gestora, revelou a 

necessidade de 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 aceite, mapa de 

medições detalhadas dos artigos alterados e peças desenhadas alteradas. --------------------------  

No entanto, o processo de aprovação do projeto de rede RBT e IP pela entidade gestora, 

identificou, posteriormente ao despacho do Sr. Presidente da Câmara, a necessidade de incluir 

mais um armário de distribuição, pelo que nos termos do n.º 7 do artigo 50º do Código dos 

Contratos Públicos, foi necessário proceder novamente à retificação das peças de projeto de 

modo a incorporar essa mesma alteração. ---------------------------------------------------------------  

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

dado que corresponderam à correção de quantidades e à introdução de um novo artigo, o que 

determinou que a estimativa passasse de 1.472.296,63€ para 1.475.206,63€ inicialmente, e de 

1.475.206,63€ para 1.477.006,63€ com a segunda retificação das peças, sendo que ambos os 
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valores se encontram abaixo do preço base a concurso, considerando-se ainda que não 

implicaram alterações de aspetos fundamentais das peças de procedimento. ----------------------  

Dado que as retificações serão comunicadas antes do termo do segundo terço do prazo fixado 

para apresentação de propostas, não haverá necessidade de prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas. --------------------------------------------------------------------------------  

Dois –De acordo com o artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações da Lei n.º 30/2021 de 21 de maio. ---------  

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

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

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

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia eleitos do PS, e do Senhor Vereador Luís 

dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------------------------------  

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

ENTIDADE: TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. -------------------------  

ASSUNTO: Pedido de prorrogação de prazo de apresentação de propostas – 

Valorização do Jardim Municipal de Santiago do Cacém ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/300.10.001/5, de 28 de janeiro de 2022, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um –Ratificar o meu ato administrativo, praticado em 10-03-2022, exarado 

sobre o documento interno com o registo n.º 8227, movimento n.º 3, de aprovação de 

indeferimento do pedido de prorrogação de prazo, de apresentação de propostas para a 

execução da empreitada de Valorização do Jardim Municipal de Santiago do Cacém, 

apresentado pela empresa Tecnovia, S.A.---------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o referido no documento interno n.º 8227, de 10-

03-2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois –De acordo com o n.º 4 e n.º 5 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações da Lei n.º 30/2021 

de 21 de maio e nº3 do art.º 35º da Lei 75/2013 de 12/09, na redação atual e respetiva 

legislação complementar. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia eleitos do PS, e do Senhor Vereador Luís 

dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Consolidação de mobilidade intercategorias ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2020 /250.20.600/6 ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a consolidação da mobilidade do trabalhador Adérito José Calado 

Pereira Guerreiro da carreira e categoria de Assistente Operacional, para a categoria de 

Encarregado Operacional. ---------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: A mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do 

mesmo órgão ou serviço ou entre dois órgãos ou serviços pode consolidar se definitivamente, 

desde que reunidas as condições previstas na lei. ------------------------------------------------------  
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De direito: Ao abrigo do disposto no artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28 

de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia eleitos do PS, e do Senhor Vereador Luís 

dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Normas de participação e valores de entrada na Santiagro 2022 – 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/900.10.503/5 de 5 de janeiro de 2022 da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo. ---------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo praticado através dos meus despachos de 

07/03/2022 e de 10/03/2022, pelos quais foram aprovar as normas de participação da 

Santiagro 2022 e os valores das entradas na Santiagro 2022, sendo 2€ por cada bilhete diário 

e de 6€ para os 4 dias. As Crianças até aos 12 anos (inclusive) os portadores do Cartão Sénior 

Municipal não pagam bilhete. ----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Manter o intuito de melhorias que gradualmente se têm 

introduzido, considerando o propósito de empreender uma dinamização sistemática ao evento; 

De direito: Alínea e) nº 1 do artº 33 do regime das autarquias locais aprovado pela Lei 

75/2013, de 12de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA DE BRESCOS ---------------  

ASSUNTO: Ratificação do acto de autorização de Licença Especial de Ruído e Isenção 

de Taxas de Licenciamento Especial de Ruido e de Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ---------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Brescos ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento especial de Ruído –2022/450.10.215/5 e 

Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória –2022/450.10.221/6 de 04/03/2022 e 

Informação Nº 9266 de 18/03/2022 –todos da DAGF/DAG/Taxas e Licenças. -------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o ato praticado pelo Sr. Presidente, de Autorização de emissão da 

Licença especial de Ruido, com a respetiva Isenção de Taxas, bem como a Isenção das Taxas 

de Licenciamento do Recinto de Diversão Provisória. ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: -É competência da Câmara Municipal O Licenciamento Especial de 

Ruído –alínea a) do nº 7º do artigo 15º do regulamento Geral de Ruido; ---------------------------  

-É competência da Câmara Municipal a concessão de isenção de taxas de licenciamento, de 

acordo com as normas constantes do artigo 6º do Regulamento Municipal de Taxas; ------------  

-Pode o Presidente da Câmara, em circunstâncias excecionais, praticar atos da competência da 

Câmara, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua 

prática –nº 3 do artigo 35º da Lai 75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------------------   

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número vinte e três de dois mil e vinte e dois do Serviço 

Municipal de Proteção Civil ------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.219,19 € (quatro mil 

duzentos e dezanove euros e dezanove cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém, 2º trimestre de 2022.  --  

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 

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número dezasseis, de dois mil e vinte e dois do Serviço Municipal 

de Proteção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.409,40 € (três mil 

quatrocentos e nove euros e quarenta cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André do 2º trimestre de 2022.  

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

ASSUNTO: Regulamento de Uso do Fogo do Concelho de Santiago do Cacém -------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/100.10.400/2 de 8 de março de 2022 da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo ----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovação do Inicio do Procedimento de elaboração do Regulamento de Uso 

do Fogo do Concelho de Santiago do Cacém, podendo os interessados enviar os seus 

contributos até dez dias após a publicação no site da Câmara Municipal , com indicação do 

órgão GTF/DDET, elaboração do Regulamento de Uso do Fogo do Concelho de Santiago do 

Cacém, podendo enviar contributos através do email geral@cm-santiagocacem.pt ou entregar 

os mesmos diretamente na Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo, sito no 

Edifício do Mercado Municipal até às 17 horas do mesmo dia do final do prazo. ----------------  

FUNDAMENTOS: Facto: Tendo em conta a entrada em vigor do Decreto Lei n.º 264/2002, 

de15 de novembro e as transferências para as Câmaras Municipais de competências dos 

mailto:geral@cm-santiagocacem.pt
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Governos Civis, em matéria consultiva, informativa e de licenciamento em diversas 

atividades, inclusive as relacionadas com o uso do fogo e o Decreto Lei n.º 310/2002, de 18de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, que 

veio estabelecer o regime jurídico da atividade de realização de fogueiras e queimadas quanto 

às competências do seu licenciamento, e ainda, de acordo com o estabelecido pela 

republicação do quadro legal, pelo Decreto Lei n.º 82 /2 021 , de 13 de outubro, com a 

redação atual que define o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais , foram criados 

condicionalismos ao uso do fogo, torna se pertinente a elaboração de um Regulamento 

Municipal ajustado à realidade atual, que regulamente o uso do fogo em território municipal. 

Direito: O disposto na alínea k) do º1 do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12de setembro, bem 

como do disposto no artigo 98º n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo. ---------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE S. BARTOLOMEU DA SERRA ---  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído ------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sala da Associação em S. Bartolomeu da Serra --------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento nº 2022/450.10.215/6 de 11/03/2022 da 

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

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento para a realização de uma Noite de Fados a realizar 

no dia 26 de março de 2022 entre as 21h e as 03h na Sala da Associação, solicitado pela 

Associação de Moradores de S. Bartolomeu da Serra. ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: -É competência da Câmara Municipal, 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: CLARA DE SOUSA ALMEIDA ARAÚJO ----------------------------------------  

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

de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André --------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua dos Malmequeres, lote 156 em Vila Nova de Santo André -------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/104, de 25-02-2022, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Clara de Sousa Almeida Araújo ----------------------------------  

APRESENTANTE: Vereadora Mónica Aguiar -------------------------------------------------------  

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, da habitação, na 

Rua dos Malmequeres, lote 156 em Vila Nova de Santo André, prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 3640 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

933/19900315, da freguesia de Santo André, que se localiza na ARU de Santo André. ---------  

DOIS: Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal não pretende exercer 

direito de preferência sobre o imóvel. -------------------------------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, 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 ARU, devendo o pedido ser submetido a 

deliberação de Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------  
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DOIS: 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: 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: JORGE DOS PRAZERES RAMINHOS PAULINO -----------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre aumento do número de compartes -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vale da Rosa de Cima, União de Freguesias de São Domingos e Vale 

de Água -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 03/2022/22, de 04/01/2022, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre o aumento do número de compartes para o 

prédio “Vale da Rosa de Cima”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 43 e 44, Secção “E”, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º 191/19860626 e 15/19841112, a favor 

de João Bartolomeu Botelho Baptista Fernandes e Miguel Botelho Baptista Fernandes. --------  

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

FUNDAMENTOS: UM: Para efeitos do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto, foi requerido a esta Câmara, através do requerimento n.º 297 de 04/01/2022, a 

emissão de certidão sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

191/19860626 e 15/19841112, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 43 e 44, secção E, 

em Vale da Rosa de Cima, na União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água, sobre 

o aumento do número de compartes a favor de João Bartolomeu Botelho Baptista Fernandes e 

Miguel Botelho Baptista Fernandes, pelo que coloco à consideração superior a certificação do 

solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, 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. ---  

TRÊS: O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável 

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

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

QUATRO: Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a 

constituição de qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir 

violação à Lei n.º 91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. 

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

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

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

ENTIDADE: PATHS AND SHELTERS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. ----  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre aumento do número de compartes -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fontanal, Abela ---------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 03/2022/44 de 03/02/2022, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Aguiar --------------------------------------------  
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PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre o aumento do número de compartes para o 

prédio “Fontanal”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 28, Secção “S”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 498, a favor de Nuno Miguel Gomes da Silva Dias 

e Inês Rodrigues Pires. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: UM: Para efeitos do disposto no artigo 54º da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto, foi solicitada a esta Câmara, através do requerimento n.º 3674/2022, a emissão de 

certidão sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 498/19990325, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 28 secção S, em Fontanal, na freguesia de 

Abela. 

DOIS: De acordo com o disposto no n.º 2do artigo 54º do diploma suprarreferido, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Não se afigura que este negócio vise a constituição de qualquer fracionamento físico 

do prédio, pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 91/95, de 02/09. ------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOAQUIM MANUEL DA SILVA ROMÃO ---------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Areais, artigo 6, seção E –União de freguesias de São Domingos e Vale 

de Água ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/73 e informação técnica n.º 6559/2022, de 

24/02/2022, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística --------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre a constituição de 

compropriedade/aumento do n.º de compartes para o prédio “Areais”, inscrito na matriz sob o 

artigo rústico 6, Secção “E”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

337/20090126, na união de freguesias de São Domingos e Vale de Água, a favor de Patrícia 

Susana Ferreira Aniceto e Valdemar João Abreu Marques Caldeira --------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: UM: Através do requerimento n.º 4866/2022, é solicitado emissão de 

certidão de compropriedade sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 337/20090126, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 6 secção E, em Areais, na 

união de freguesias de São Domingos e Vale de Água, a favor de Patrícia Susana Ferreira 

Aniceto e Valdemar João Abreu Marques Caldeira. ---------------------------------------------------  

DOIS: De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 54.º do diploma suprarreferido, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Não se afigura que este negócio vise a constituição de qualquer fracionamento físico 

do prédio, pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 91/95, de 02/09. ------------------  

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

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

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

ENTIDADE: VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------------  

ASSUNTO: Contributos para a Estratégia Local de Habitação - Medidas de Política 

Municipal de Apoio ao Reforço da Oferta Habitacional ------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: P 01/2022, Partido Socialista --------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Artur Ceia ----------------------------------------------------  

PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de 31 de março de 2022. ---------------------  

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 mim, José Pereira dos Reis 

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

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

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

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


