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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

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

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

Aos trinta 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

quarenta e cinco de vinte e três de dezembro de dois mil e vinte um, a qual foi aprovada por 

unanimidade.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ata número um de seis de janeiro de dois mil e vinte e dois, a qual foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.754.782,30 € (Seis milhões setecentos e cinquenta e 

quatro mil setecentos e oitenta e dois euros e trinta cêntimos). --------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 303.348,48 € (trezentos e três mil trezentos e quarenta e 

oito euros e quarenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 

 

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

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

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

Mil e Vinte e Seis e Quarta Alteração das GOP´S (AMR/PPI) Dois Mil e Vinte e 

Dois/Dois Mil e Vinte e Seis -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do despacho de 21-03-2022 exarado no documento I-9378 de 

18-03-2022, que aprovou a 4ª Alteração ao Orçamento da despesa 2022/2026 e a 4ª Alteração 

às GOP`S (AMR/PPI) 2022/2026. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Cálculo de Revisão de Preços Definitivo e Atualização da Conta Final-

Valorização do Espaço Público no Passeio das Barcas em Vila Nova de Santo André -----  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/12 de 04-03-2021, da Secção de 

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

PROPOSTA: UM-Aprovar a atualização da conta final e o cálculo de revisão de preços 

definitivo, da empreitada de Valorização do Espaço Público no Passeio das Barcas em Vila 

Nova de Santo André, de acordo com o seguinte quadro resumo: -----------------------------------  

Contrato .........................................................................................: 240.080,98€ (IVA incluído) 

Faturado .........................................................................................: 191.582,31€ (IVA 

incluído) 

Trabalhos a menos ………................................................................:48.498,67€ (IVA 

incluído) 

Cálculo revisão preços definitivo........................................................:8.544,16€ (IVA incluído) 

DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve proceder à emissão de fatura no 

valor de 585,34€ (IVA incluído). ------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-A empreitada em referência foi adjudicada à empresa Arquijardim, 

S.A., por deliberação de Câmara de 22/04/2021, foi consignada a 17.05.2021, e o contrato de 

empreitada é escrito n.º 41/2021. -------------------------------------------------------------------------  

Atendendo a que, o 2º cálculo de revisão de preços foi de 7.958,82€ €, deverá ser faturado o 

diferencial entre o 2º cálculo e o cálculo definitivo, ou seja, o valor de 552,21€, acrescido de 

IVA, que totaliza 585,34€ (quinhentos, oitenta e cinco euros, e trinta e quatro cêntimos).  -----  

DOIS –Art.º 382º e 401º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto lei Nº 

18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e cláusula 38ª 

do caderno de encargos. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

ENTIDADE: SUBMERCI -CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, LDA. -------------------  

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

Financeiro e DPSS -Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Vila Nova de 

Santo André ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/9 de 12-02-2021, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM-Ratificar o meu ato administrativo praticado em 14-03-2022, exarado 

sobre o documento interno com o registo nº 8666, movimento n.º4,de aprovação dos planos 

definitivos de trabalhos, mão-de-obra, equipamentos, cronograma financeiro e DPSS, 

apresentados pela empresa” Submerci-Construção e Urbanizações, Lda.” para a execução da 

obra de Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Vila Nova de Santo André. -----  

FUNDAMENTOS: UM –Artº 15º do Decreto-Lei 9/2007 de 17 de janeiro e nº3do artº 35º da 

Lei 75/2013 de 12/09, Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação 

complementar e o nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de 29 de outubro. -----  

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: THERMOTELHA, LDA. --------------------------------------------------------------  

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

Financeiro e DPSS –Execução de substituição da cobertura em fibrocimento, existentes 

em instalações municipais, sitas na Zona Indústria Ligeira, em Santo André ---------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/38 de 22-10-2021, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM-Ratificar o meu ato administrativo praticado em 17-03-2022, exarado 

sobre o documento interno com o registo nº 8997, movimento n.º 4, de aprovação dos planos 

definitivos de trabalhos, mão-de-obra, equipamentos, cronograma financeiro e DPSS, 

apresentados pela empresa” Thermotelha, Lda.”, para a execução da obra de Substituição da 

cobertura em fibrocimento, existentes em instalações municipais, sitas na Zona Indústria 

Ligeira, sem anto André. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Artº 15º do Decreto-Lei 9/2007 de 17 de janeiro e nº3do artº 35º da 

Lei 75/2013 de 12/09, Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação 

complementar e o nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de 29 de outubro. -----  

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

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

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

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

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

do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

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

ASSUNTO: Atualização da Conta Final e Cálculo de Revisão de Preços Definitivo da 

empreitada de Ampliação e Renovação da Escola Básica Nº 2 (EB1/JI) de Vila Nova de 

Santo André ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

PROPOSTA:UM –Aprovar a atualização da conta final e cálculo de revisão de preços 

definitivo, da empreitada de Ampliação e Renovação da Escola Básica Nº 2 (EB1/JI) de Vila 

Nova de Santo André, de acordo com o seguinte quadro resumo: -----------------------------------  

Contrato .........................................................................................: 793.940,00€ (IVA incluído) 

Faturado .........................................................................................: 792.813,42€ (IVA 

incluído) 

Cálculo revisão preços definitivo .....................................................33.781,69€ (IVA incluído). 

DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 647,82€ 

acrescido de IVA, o que totaliza o valor de 686,69€ (seiscentos, oitenta e seis euros e sessenta 

e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –A empreitada em referência foi adjudicada ao agrupamento 

constituído pelas empresas, Digiviana, Unipessoal, Lda. e COPLUSA, Lda. por deliberação 
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de Câmara de 26.11.2020, foi consignada a 07.01.2021, e o contrato de empreitada é escrito 

n.º 116/2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo a que, o cálculo de revisão de preços provisório foi de 33.095,00€ €, deverá ser 

faturado o diferencial entre o cálculo provisório e o cálculo de revisão de preços definitivo, ou 

seja, o valor de 686,69€ (IVA incluído). ----------------------------------------------------------------  

DOIS –Art.º 382º e 401º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto lei Nº 

18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e cláusula 38ª 

do caderno de encargos. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

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

ASSUNTO: Transferência para a Municípia S.A. -------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto trinta ponto zero zero um 

barra sessenta e sete da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte e Dois -------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência para a Municípia S.A. no valor de 2.356,58€, com o 

objetivo de proceder ao reequilíbrio dos resultados antes de imposto. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-Cumprimento do disposto no nº 2 do art.º. 40º da Lei 50/2012 de 31 de 

agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ON TOWER PORTUGAL, S.A. -----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Renegociação do Contrato de Arrendamento ---------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 1999/300.50.201/3, de 12 de agosto de 1999, Serviços de 

Aprovisionamento e Património, Divisão de Administração Geral e Financeira. -----------------  

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

PROPOSTA: Um –Que seja aprovada a celebração de novo contrato de arrendamento 

relativo à cedência de espaços no edifício ao Depósito de Água em São Domingos, onde se 

encontra instalada uma Micro Estação Telefónica Celular; ------------------------------------------  

Dois –Que seja aprovada a Minuta de Contrato, conforme documento em anexo. ----------------  

FUNDAMENTOS: Um –De acordo com o solicitado pela empresa 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 maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha do 

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

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

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Susana Pádua, eleitos do PS. --  

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

ENTIDADE: ON TOWER PORTUGAL, S.A. -----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Renegociação do Contrato de Arrendamento ---------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2016/300.50.201/2, de 26 de abril de 2016, Serviço de 

Aprovisionamento e Património, Divisão de Administração Geral e Financeira ------------------  

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

PROPOSTA: Um –Que seja aprovada a celebração de novo contrato de arrendamento 

relativo à cedência de 50,00 m2, do Prédio Rustico inscrito na matriz sob parte do artigo 2º 

Secção “G” de Santo André, onde se encontra instalada uma Estação de Telecomunicações; --  

Dois –Que seja aprovada a Minuta de Contrato, conforme documento em anexo. ----------------  

FUNDAMENTOS: Um –De acordo com o solicitado pela empresa 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 maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha do 

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

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

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Susana Pádua, eleitos do PS. --  

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

ENTIDADE: WATTÉCNICA ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

ESPECIAIS, LDA. ----------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pagamento faseado de prestações de direito de superfície –Lote 35 da Z.I.L., 

Exp. III de Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 1997/300.50.200/1 de 11 de julho de 1997, Serviço de 

Aprovisionamento e Património, Divisão de Administração Geral e Financeira. -----------------  

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

PROPOSTA: Autorizar o requerente a efetuar o pagamento do montante em dívida no valor 

de 5.750,13€ (cinco mil setecentos e cinquenta euros e treze cêntimos), em 10 prestações 

mensais, conforme mapa em anexo, valor este que inclui os juros de mora calculados até 

31/03/2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –O requerente é o superficiário do lote nº 35 da Z.I.L., Exp. III de 

Vila Nova de Santo André, tendo sido lavrada a escritura em 19 de janeiro de 1998, pela qual 

ficou obrigado a pagar a título de preço, uma prestação anual, durante o mês de dezembro de 

cada ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois -De acordo com o solicitado pelo requerente, e 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. 

Três –Encontra-se em falta o pagamento das prestações de direito de superfície relativas aos 

períodos de 2017 a 2020, inclusive. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Acionamento de caução e reforço de caução do Contrato nº 01/2020 com 

CansyFree, Lda. -Empreitada de Requalificação e Modernização dos Equipamentos 

Desportivos do Parque Urbano do Rio de Figueira em Santiago do Cacém ------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/25, de 16 de outubro de 2019, da Secção de 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
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PROPOSTA:UM – Aprovar o acionamento do depósito caução da Caixa Geral de Depósitos, 

referido na Clausula Quinta do contrato de empreitada n.º1/2020, no valor de 14.998,35€ 

(catorze mil novecentos e noventa e oito euros e trinta e cinco cêntimos), bem como acionar 

as retenções efetuadas para reforço de caução, no montante de 14.200,74€(catorze mil e 

duzentos euros e setenta e quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:UM – Em 13/07/2021, foi aprovada por deliberação da Câmara 

Municipal a resolução sancionatória do contrato 1/2020 e posse administrativa, tendo sido 

também aprovada a aplicação à empresa CansyFree, Lda., uma sanção contratual no valor de 

52.494,75 € (cinquenta e dois mil quatrocentos e noventa e quatro euros e setenta e cinco 

cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – A empresa CansyFree, Lda., foi notificada para proceder ao pagamento da sanção 

contratual, tendo respondido através de oficio e propôs o pagamento da sanção contratual, de 

forma faseada em 24 meses. ------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar o pagamento da sanção contratual de forma faseada 

mediante assinatura de Confissão de divida e acordo de pagamento, por documento particular 

autenticado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo que, não se concretizou a assinatura da Confissão de divida e acordo de pagamento, e a 

empresa CansyFree, Lda., não pagou o valor da sanção contratual. ---------------------------------  

A empresa CansyFree, Lda. encontra-se insolvente, conforme sentença de declaração de 

insolvência de 10-02-2022. -------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Artº 296º e nº 3 do artº 333º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Resinagem –Campanha 2022 -----------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho, Lagoa de Santo André e Vila Nova de Santo André. -  

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.005/80de 14de março, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM -Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para alienação 

de resina, com apresentação de propostas em carta fechada, com abertura das mesmas a ter 

lugar na Reunião da Câmara Municipal a realizar no dia 14de abril do corrente ano, pelas 

10:00 horas, na Sala de Sessões do Município, conforme condições em anexo. ------------------  

DOIS –Aprovar o Caderno de Encargos e as Condições da Hasta Pública, conforme 

documentos anexos à presente proposta; ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM -De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

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

DOIS –Em virtude de os bens se mostrarem dispensáveis à atividade Municipal. ----------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
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ASSUNTO: Aquisição de serviços de conservação e manutenção de espaços verdes 

públicos no concelho de Santiago do Cacém --------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém e Santo André -----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/300.10.005/83 do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento para aquisição de serviços de 

conservação e manutenção de espaços verdes públicos em Santiago do Cacém e Santo André, 

pelo prazo máximo de 24 meses, conforme datas de inicio para cada um dos lotes do 

procedimento; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, que se defina 

como preço base do procedimento o valor de 171 600,00 euros; ------------------------------------  

Três – Aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos, conforme documentos em 

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

Quatro – Aprovar, em conformidade com o disposto no nº 1 do artº 46º-A do CCP, a 

constituição de 7 lotes, discriminados por zonas de intervenção; ------------------------------------  

Cinco – 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 – Susana Espada; -----------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Sílvia Barros; -------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Octávio Gonçalves; -------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Ana Paula Oliveira. -------------------------------------------------------------------  

Seis – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pela vogal Susana 

Espada; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sete – 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; -----------------------------  

Oito - Para cumprimento do disposto no nº 1 do art.º 290º-A do Código dos Contratos 

Públicos, propõe-se que seja designado como gestor do contrato, a chefe do Serviço de 

Salubridade e Espaços Verdes, Sílvia Barros Carvalho, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução deste. ---------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: O órgão competente para tomar a decisão de contratar, é a Câmara 

Municipal, no uso de competência própria, estabelecida 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 f) do 

nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, e nas alíneas f) e dd) do nº 1 do 

art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Susana Pádua, eleitos do PS. --  

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia, eleito pelo PS, foi 

apresentada a seguinte declaração de voto: “No sentido de achar que independentemente 

de se tratar de um lançamento de concurso para continuação de execução de tarefas já 

anteriormente contratualizadas, considerando que se encontra em negociação entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia a transferência de competências no âmbito do Decreto Lei 

57/2019, que este assunto deveria ser procedido de uma auscultação das Juntas de Freguesia. 

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

ASSUNTO: Aquisição de serviços continuados de deposição de resíduos de diferentes 

tipologias em operador licenciado, para destino final ---------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/300.10.005/27, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

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 aquisição de serviços 

continuados de deposição de resíduos de diferentes tipologias, em operador licenciado para o 

efeito, recolhidos pelo Setor de resíduos Sólidos do Município, à Valorsines – Valorização, 

Gestão de Recicláveis, S.A”, de todos os lotes do procedimento, pelo montante estimado de 

182 900,00€, a que acrescerá o I.V.A. à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante total de 

193 874,00€; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

anexo, de acordo com o disposto no n.º 2. do art.º 40º do CCP. -------------------------------------  

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

art.º 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 n.º 1 do art.º 

18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea 

j) do n.º 1 do art.º 14º do Decreto –Lei n.º 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. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

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 vinte cinco, 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 4.940,74 € (quatro mil  

novecentos e quarenta euros e setenta e quatro cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo 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: AVELINO PEREIRA RODRIGUES ------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Transmissão de ½ Indiviso do Direito de Superfície sobre o Lote nº 7 do 

Loteamento Municipal da Cruz de João Mendes---------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cruz de João Mendes --------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.200/5, de 21 de fevereiro de 2022, Serviço de 

Aprovisionamento e Património, Divisão de Administração Geral e Financeira. -----------------  

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

PROPOSTA: Um –Autorizar o senhor Avelino Pereira Rodrigues, a transmitir ½ indiviso do 

direito de superfície que incide sobre o lote nº 7, com a área de 272,75 m2, sito no 

Loteamento Municipal da Cruz de João Mendes, inscrito na matriz predial sob o artigo 744º e 

descrito na C.R.C.P.C.A. sob a ficha nº 129 da freguesia de São Francisco da Serra, para a 

senhora Fernanda Maria dos Santos Rodrigues. -------------------------------------------------------  

Dois –Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma no Serviço de Património. -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –Conforme condições de Constituição do Direito de Superfície. -----  

Dois –De acordo com o solicitado pelo requerente. ---------------------------------------------------  

Três –Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba para a Associação Humanitária de Bombeiros 

Mistos de Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/850.10.003.01/1 de 22/02/2022 da Divisão de Cultura e 

Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1200,00€ (mil e duzentos 

euros) para a Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém, destinada 

a apoiar a realização do 13º Desfile de Fanfarras de Santiago do Cacém. --------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-A Fanfarra dos Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém, após alguns 

anos sem atividade, retomou a mesma e irá realizar o seu tradicional desfile de fanfarras, que 

traz à cidade de Santiago do Cacém no dia 27 de março cerca de 9 fanfarras que irão desfilar 

durante toda a manhã pelas ruas da cidade. -------------------------------------------------------------  

2-Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPO DE SANTIAGODO CACÉM -----------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência de Habitação Municipal -----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Espadanal –Cercal do Alentejo ---------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.201/31, de 24 de fevereiro de 2022, Serviço de 

Aprovisionamento e Património, Divisão de Administração Geral e Financeira ------------------  

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

PROPOSTA: Um -Aprovar a cedência por comodato, de uma habitação sita no Espadanal, 

Portela das Abertas, correspondente ao artigo 1401º, da freguesia do Cercal, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob a ficha nº 1128, à senhora Cidália Isabel do Carmo 

Mendes e ao senhor José Dias Fernandes. --------------------------------------------------------------  

Dois –Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato em anexo. --------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Um - De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico 

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

Dois – De acordo com o solicitado pelos requerentes. ------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Susana Pádua, eleitos do PS. --  

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

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

ASSUNTO: Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de estudo para o Ensino 

Superior –Início do procedimento de revisão -------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/100.10.400/3 de 18/03/2022, da DEASS --------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA:UM -Aprovação do início do procedimento de revisão do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, podendo os 

interessados enviar os seus contributos por escrito no prazo de 10 dias úteis, a contar do dia 8 

de abril inclusive, e até às 23h59 do dia 22 de abril se enviados para o endereço eletrónico 

geral@cm-santiagocacem.pt, ou até às 16h00 do mesmo dia se entregues presencialmente no 

Balcão Único Municipal, em Santiago do Cacém; -----------------------------------------------------  

DOIS –O início do procedimento deve ser publicado na página da Câmara Municipal na 

internet, com as seguintes informações: -----------------------------------------------------------------  

Órgão que desencadeou o procedimento – Câmara Municipal; --------------------------------------  

Objeto do procedimento – Projeto de Revisão do Regulamento Municipal para Atribuição de 

Bolsas de Estudo para o Ensino Superior; --------------------------------------------------------------  

Data de início do procedimento – 8 de abril de 2022; -------------------------------------------------  

Período para a constituição como interessados e apresentação de contributos para a Revisão 

do Regulamento–Os interessados poderão enviar os seus contributos por escrito no prazo de 

10 dias úteis, a contar da data de 8 de abril inclusive, e até às 23h59 do dia 22 de abril se 

enviados para o endereço eletrónico geral@cm-santiagocacem.pt, ou até às 16h00 do mesmo 

dia se entregues presencialmente no Balcão Único Municipal em Santiago do Cacém; ----------  

Forma de constituição dos interessados e apresentação de contributos para a revisão do 

Regulamento–Mediante comunicação escrita, dirigida á Sra. Vereadora do Pelouro da 

Educação, que contenha o nome completo, morada, número fiscal de contribuinte, endereço 

eletrónico e consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previstos na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 72/2020 de 16 de 

novembro (notificação por correio eletrónico). --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-O presente Regulamento Municipal foi aprovado pela Câmara 

Municipal em 23 de maio e pela Assembleia Municipal em 28 de junho, ambos de 2013, e foi 

aprovada uma única alteração (à alínea f) do artigo 6º) pela Câmara Municipal em 11 de 

junho e pela Assembleia Municipal em 15 de setembro, ambos de 2016; --------------------------  

DOIS–carece de revisão aprofundada por força das alterações legislativas entretanto 

ocorridas, quer a nível das autarquias quer a nível do ensino superior, nomeadamente o 

regime jurídico de graus e diplomas; --------------------------------------------------------------------  

TRÊS–Necessidade de o adequar á alteração do quadro económico nacional e de melhorar 

algumas das soluções nele vertidas e de criar outras, com base na experiência obtida com a 

sua aplicação; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUATRO–A Comissão de Seleção e Acompanhamento das Bolsas de Estudo expressou-se 

unanimemente, em reunião do passado dia 11 de fevereiro, sobre a necessidade de o mesmo 

ser revisto; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

CINCO–alínea k) do n.º 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013 na sua redação atual, e 

n.º 1 do artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo, também na sua redação atual.  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transportes Escolares 2021/2022 -Aluguer de 1 viatura para assegurar os 

Circuitos Especiais Nº 28 e Nº 29 na localidade de Vale de Água -------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo Nº 2022/350.30.001/69, datado de 14/03/2022, da DEASS ---------  

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

PROPOSTA: aluguer de uma viatura que cumpre todos os requisitos legais para o transporte 

escolar, para assegurar os circuitos especiais nº 28 e nº 29 na localidade de Vale de Água até 

ao final do presente ano letivo, pelo valor mensal de 1 925,00 € + IVA. ---------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

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

Dois–Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de setembro; -------------------------------------------------------  

Três–Disponibilidade manifestada pela empresa Táxis Gamito & Fonseca, Lda. na cedência 

(aluguer) de 1 viatura adequada ao serviço de transporte escolar. -----------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Baile da Pinha – Licenciamento Especial de Ruído e Isenção de Taxas dos 

Licenciamentos, Especial de Ruído e Recinto de Diversão Provisória -------------------------  

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído -2022/450.10.215/07 de 

11/03/2022 e Proc. de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória -2022/450.10.221/08 

de 11/03/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento Especial de Ruído, bem como apoiar a realização do 

Baile da Pinha, promovido pela Associação de Moradores de S. Bartolomeu da Serra a 

realizar no dia 09deabril de 2022, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao 

Licenciamento Especial de ruído no valor de 15.22€ e de Diversão Provisória no valor de 

13.09€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de 

Ruído ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Especial de Ruído, aprovado pelo decreto-lei 

nº 9/2007 de 17/01. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 

2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------------------------  

- A Associação tem vindo a desenvolver iniciativas em prol da comunidade e do seu bem 

estar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES R.L. SANTIAGO 

DO CACÉM -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído ------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Antigo Cinema do Cercal ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento nº 2022/450.10.215/8 de 23/03/2022 da 

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

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de dois Bailes/Matinés nos 

dias 03 e 10 de abril de 2022 no Antigo Cinema do Cercal do Alentejo solicitados pela 

Associação de Caçadores e Pescadores R. L. de Santiago do Cacém entre as 15h e as 22h. -----  

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: ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO, HOTELARIA E TURISMO DA 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE --------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Acordo de Colaboração para a realização de estágio curricular, de uma 

aluna da Licenciatura em Gestão ----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo MGD, Número 2021/750.10.002/67, da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: aprovar a minuta de acordo de cooperação para a realização estágio curricular, 

de uma aluna da Licenciatura de Gestão, com a duração de 280 horas, a realizar em período a 

acordar entre as entidades participantes. ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Alínea a) O estágio curricular, estruturado num plano individual de 

formação, a desenvolver em contexto de trabalho, visa a aquisição e desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira, relevantes para a 

qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo do trabalho e para a formação 

ao longo da vida. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Alínea b) –O Município de Santiago do Cacém sempre tem vindo a estabelecer parcerias no 

sentido da aproximação entre a escola e a realidade em contexto de trabalho, desenvolvendo 

nos alunos, nomeadamente os residentes no concelho de Santiago do Cacém, uma cultura de 

cooperação e responsabilidade, aberta à partilha de informação e à melhoria contínua num 

contexto organizacional. ----------------------------------------------------------------------------------  

Alínea c) –O estágio em apreço realiza-se no âmbito das competências da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo, num período com a duração de 280 horas, cujo 

calendário será determinado em acordo com as entidades participantes. ---------------------------  

Alínea d) –Atendendo à situação de estado de calamidade, em vigor, consequente da 

Pandemia por COVID-19, serão acauteladas as condições de funcionamento do referido 

estágio no sentido do cumprimento de todas as regras sanitárias em vigor nos serviços 

municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alínea e) –No uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea r), do nº 

1, do artigo 33º, Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA DE FÁTIMA MARTINHO PEREIRA ----------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Destaque Urbano ----------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Carapeta – Abela -------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2020/359, de 26/10/2020 da Divisão de Ordenamento e 

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

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

PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque Urbano, para o prédio inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 181 ena matriz predial rústica, sob o artigo 51, secção “F” e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 887, de 19/05/20210, com a área de 15.500,00 m² 

correspondendo 77,00 m² à área coberta e 15.423,00 m² à área descoberta da freguesia de 

Abela. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: UM: Através do requerimento n.º 26 320, de 26/10/2020, é 

solicitado um pedido de destaque urbano sobre o prédio inscrito na matriz predial urbana 

artigo 181.º e na matriz predial rústica sob o artigo 51 secção “F” sito em Carapeta-Abela, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 887 de 19/05/2010, com a área de 

15.500,00 m², correspondendo 77,00m² à área coberta e 15.423,00 m² à área descoberta. -------  

DOIS: Trata-se de pedido de destaque urbano, ao abrigo do n.º 4 do artigo 6º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), com as seguintes áreas e confrontações, a 

saber: Área Total do Prédio Urbano (C.R.P. n. º887 de 19/05/2010) –15.500,00m2; -------------  

Área da Parcela a Destacar -----------------------------------------------------------------10.486,00 

m² 

Área da Parcela Remanescente (ficará assente o Artigo Urbano n. º181) -----------5.014,00 m²; 

Confrontações da parcela a destacar: --------------------------------------------------------------------  

Norte: ------------------------------------------------------------------------Caminho público e 

Cardais; 

Sul: --------------------------------------------------------------------------------Monte Novo e 

Castelo; 

Nascente---------------------------------------------------------------------------Parcela 

Remanescente; 

Poente:--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lage. 

Confrontações da parcela remanescente: ----------------------------------------------------------------  

Norte: ------------------------------------------------------------------------------------Caminho 

público; 

Sul: --------------------------------------------------------------------------------Monte Novo e 

Castelo; 

Nascente: -------------------------------------------------------------------------------------------

Cardais; 

Poente: ----------------------------------------------------------------------------------Parcela a 

destacar. 

TRÊS: Da análise pretensão, verifica-se que este cumpre com os instrumentos de gestão 

territorial em vigor e com a restante legislação em vigor. --------------------------------------------  

QUATRO: De acordo o n.º 6 do Artigo 6.º do Decreto-Lei acima referido, não será permitido 

efetuar, na área correspondente ao prédio originário, novo destaque por um prazo de10 anos 

contados da data do destaque anterior. ------------------------------------------------------------------  

CINCO: Ainda segundo o n.º 7 do artigo 6.º do RJUE, “O condicionamento da construção 

bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo 

predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou 

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas”. ------------------------------------------  

SEIS: Verifica-se que a pretensão reúne os requisitos legais para a operação de destaque pelo 

que se propõe a emissão da respetiva certidão, nos termos indicados, após deliberação de 

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SETE: A certidão emitida pela Câmara Municipal constitui documento bastante para o efeito 

de registo predial da parcela destacada. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ARTUR JOSÉ DE FREITAS CARDOSO -----------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Passeio das Barcas, n.º 7, 1º B - Vila Nova de Santo André -----------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/129datado de 11-03-2022, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Artur José de Freitas Cardoso. -----------------  

APRESENTANTE: Senhora 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, no 

Passeio das Barcas, n.º 7, 1.º B em Vila Nova de Santo André, prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 4259 (fração I) e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1607/19920220, 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 23/10, na sua atual redação), o 

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

oneroso de terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a 

deliberação de Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

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 com 

o 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: 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 ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: P 01/2022, Partido Socialista --------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Que em novos loteamentos para construção de apartamentos seja destinada 

uma percentagem para arrendamento a rendas acessíveis e outra, a determinar, para venda a 

custos controlados. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que no âmbito das medidas em vigor se analise a possibilidade de reabilitação de imóveis 

da autarquia, devolutos ou a necessitar de intervenção, em parceria com entidades do sector 

privado ou cooperativo, para arrendamento a custos controlados, através do orçamento 

municipal e do Programa de Arrendamento Acessível. -----------------------------------------------  

3. Apoio técnico a proprietários de edifícios habitacionais com vista à melhoria das condições 

de habitabilidade e desempenho energético, no contexto do Programa Casa Eficiente 2020 e 

Programa de Apoio a Edifícios + Sustentáveis. --------------------------------------------------------  
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4. Que, nos termos do DL 106/2018, de 29 de novembro, o município analise desde já: o 

património imobiliário no domínio privado do Estado, o património no domínio privado de 

Institutos Públicos ou o património no domínio público do Estado, cuja transferência de 

gestão para a sua alçada possa contribuir eficazmente para a sua estratégia local de habitação.  

5. De acordo com critérios a definir, que se pondere o agravamento, em sede da taxa de IMI, 

para os prédios devolutos. ---------------------------------------------------------------------------------  

6. Que se avalie da possibilidade de aquisição de imóveis particulares devolutos para 

posterior reabilitação e colocação no mercado de arrendamento.------------------------------------  

7. Que os lotes camarários existentes destinados a habitação permanente sejam colocados à 

venda a preço inferior ao valor de mercado e, sempre que possível, em regime de propriedade 

plena. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Que se inicie, com a maior brevidade possível, os processos tendentes à reversão da 

propriedade de lotes camarários existentes, que estejam na posse de outras entidades e que, 

segundo os regulamentos em vigor e nos termos dos contratos celebrados, devam retornar à 

esfera gestionária direta da autarquia, como é o exemplo dos lotes existentes em Alvalade 

cuja cedência à Cooperativa Alegria do Povo teve lugar em 2007, de modo a colocá-los no 

mercado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Que no âmbito da ELH sejam previstas respostas especificas destinadas a pessoas idosas ou 

portadoras de deficiência. ---------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: São sobejamente conhecidos os constrangimentos atuais que, no 

município de Santiago do Cacém (e não só), existem quanto ao acesso à habitação seja para 

venda, seja para arrendamento, facto esse acentuado pelo aumento crescente da procura 

derivado dos investimentos efetuados no polo industrial de Sines. ----------------------------------  

Essa situação de carência de habitação para venda e arrendamento, tem causado um aumento 

significativo do valor de mercado nos dois segmentos, que, a manter-se, levará 

previsivelmente a um ainda maior aumento destes valores. ------------------------------------------  

O concelho de Santiago do Cacém, de acordo com os Censos 2021, apresenta uma estrutura 

etária relativamente jovem o que contribui, igualmente, para uma maior pressão sobre o 

mercado habitacional. -------------------------------------------------------------------------------------  

Algumas medidas tomadas, em anos pretéritos, de disponibilização de terrenos a cooperativas 

para construção de habitação, embora positivas, não são de molde a colmatar as falhas 

existentes, pelo que medidas complementares mais “agressivas” terão que ser assumidas.  

A RCM n.º 50-A/2018, inicia uma nova geração de políticas de habitação, que tem como 

objetivos garantir o acesso a uma habitação adequada e criar as condições para a reabilitação 

do edificado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estas recentes políticas de habitação consubstancializam-se em diferentes medidas e 

estratégias como: 1.º Direito, Porta de Entrada, Programa de Arrendamento Acessível, Porta 

65, Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, IFRRU 2020, Casa Eficiente 2020, Chave 

na Mão, Da Habitação ao Habitat, Porta ao Lado e por fim, através do PRR na medida RE-

C02-I05. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estas medidas destinam-se não só a particulares e privados, mas igualmente a entidades 

públicas e a autarquias. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Estado e as autarquias devem desenvolver políticas ativas de promoção de oferta 

habitacional que induza também à estabilização da procura e dos preços. -------------------------  

A autarquia dispõe de lotes e terrenos para construção em diversos locais e freguesias no 

concelho, nomeadamente em São Domingos, Abela, Santo André e Alvalade. -------------------  

Por outro lado, no âmbito destas políticas de incentivo à criação de novas soluções 

habitacionais e no contexto do processo de descentralização de competências, no que ao 

património diz respeito, através da possibilidade prevista pelo DL 106/2018, de 29 de 
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novembro, poderá o município vir a aumentar a sua capacidade de “stock” de imóveis que 

poderão ser colocados no mercado ao dispor dos munícipes. ----------------------------------------  

A autarquia encontra-se, neste momento, a desenvolver o processo de elaboração da 

Estratégia Local de Habitação (ELH). -------------------------------------------------------------------  

A ELH além de compreender medidas concretas no âmbito do 1.º Direito que serão 

contratualizadas com o IHRU, poderá e deverá, em nosso entender, abranger outras medidas 

com os objetivos anteriormente identificados, nesta proposta. ---------------------------------------  

Deste modo e com vista a contribuirmos para a definição das estratégias e objetivos da ELH, 

que se encontra em elaboração, os vereadores eleitos do PS, nos termos conjugados dos arts. 

25, n.1 al.h) e 33, n.º 1, als. r) e ccc), da Lei 75/2013, de 12 de setembro, propõem o seguinte:  

DELIBERAÇÃO: Rejeitar ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Três votos a favor, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Susana Pádua, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------  

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

Coligação Santiago do Cacém Mais foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Voto 

favoravelmente porque de uma forma global estou de acordo com estes contributos, que me 

parecem positivos, só quero ressalvar que discordo apenas com um dos pontos, que é o ponto 

cinco”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleita pela CDU foi apresentada a seguinte 

declaração de voto: “Em resultado das últimas eleições autárquicas ocorridas há menos de 6 

meses, a população do Concelho de Santiago do Cacém voltou a dar confiança à CDU para a 

gestão da Câmara Municipal por mais 4 anos através duma clara e inequívoca maioria 

absoluta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Aquando da discussão e preparação das Grandes Opções e Orçamento para o ano de 2022, foi 

o PS de Santiago do Cacém, ao abrigo do estatuto da oposição, chamado a pronunciar-se, 

tendo apenas apresentado propostas vagas e ocas de conteúdo, não tendo apresentado uma 

única proposta concreta quanto à temática da habitação.  --------------------------------------------  

As propostas agora apresentadas pelos eleitos do PS visam uma matéria muito sensível, a 

habitação, matéria esta que tem sido tratada pela CMSC, nomeadamente com a elaboração em 

curso da Estratégia Local de Habitação, da qual o Presidente da Câmara Municipal tem dado 

conta a toda a Vereação.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Se é certo que em grande medida são propostas para que a CMSC avalie e analise, outras há 

que tentam condicionar a gestão dos eleitos da CDU e que implicam uma prévia e rigorosa 

avaliação quanto aos recursos necessários à sua implementação, algo que a proposta do PS 

não apresenta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, apresentam propostas que versam sobre coisas que a CMSC já faz, como é 

exemplo o ponto 7, sendo um contrassenso apresentar algo que na realidade já existe.  ---------    

Os Eleitos da CDU defendem uma oposição construtiva que contribua para a melhoria de 

qualidade de vida das nossas populações, uma oposição que apresente sugestões, 

recomendações, propostas, mas não pode aceitar que se inverta a vontade popular e que essas 

propostas aparecem apenas com o objectivo de condicionar a gestão da CDU.  ------------------  

Sabem bem os eleitos do PS que os eleitos da CDU jamais se deixarão condicionar na sua 

legítima gestão, pelo que nunca poderiam votar favoravelmente uma proposta que tem como 

objectivo claro criar esse condicionamento, e por isso, o que na realidade os eleitos do PS 

pretendem não é contribuir para uma resposta a um problema sério como é a habitação, mas 

sim forçar uma reprovação das suas propostas para, à boa maneira populista a que o PS de 
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santiago do Cacém nos habituou nos últimos tempos, criar a chicana política com o recurso às 

redes sociais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------    

Quanto a nós eleitos da CDU, continuaremos a trabalhar para a construção de soluções que 

resolvam os reais problemas das nossas populações duma forma séria e responsável como 

aliás sempre fizemos”. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 doze horas e cinquenta minutos. ---------------------------------------------------------  
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