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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE CATORZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS----------------------------------

- 

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

Aos catorze dias do mês de abril 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 da Vereadora Mónica Aguiar ------------------------------------------------  

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

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 dois da 

reunião de vinte de janeiro de dois mil e vinte e dois, a qual foi aprovada, por unanimidade. 

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

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

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

Mónica Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------  

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

foi apresentada a seguinte Moção: --------------------------------------------------------------------  

“Moção ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Condenação da atuação da Federação Russa na Ucrânia ----------------------------------------  

No passado dia 24 de fevereiro teve início um ataque militar levado a cabo pela Federação 

Russa em território Ucraniano. ---------------------------------------------------------------------------  

Embora este ato já tenha sido amplamente condenado, não podemos deixar de revalidar a 

nossa indignação para com os acontecimentos registados com a evolução deste conflito e 

reforçar os apelos ao fim do mesmo. --------------------------------------------------------------------  

Ao longo dos últimos dias, à medida que as tropas Russas abandonam algumas das cidades 

que estiveram sob o seu controlo, o mundo tem sido confrontado com atrocidades que a maior 

parte de nós julgava impensável em pleno século XXI. -----------------------------------------------  

Face ao exposto, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, reunida no dia 07 de abril de 

2022, repudia as atrocidades cometidas pelas tropas russas na cidade Ucraniana de Busha, 

bem como as declarações proferidas pelo embaixador russo na Organização das Nações 

Unidas, classificando como “encenação” as imagens e relatos divulgados". -----------------------  

O Senhor Presidente colocou a votação, a Moção apresentada pelo Senhor Vereador eleito 

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

A Moção foi aprovada, por maioria, com três votos a favor 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. -------------------------------------------------------  

Três abstenções, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha do Senhor Vereador Albano Pereira e 

da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, eleitos da CDU. --------------------------------------------   

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Presidente Álvaro Beijinha, foi apresentada a 

seguinte declaração de voto: “Acompanho em quase tudo o que está exposto na moção, no 

entanto não posso acompanhar a última parte, tendo em conta o que tem sido noticiado, sobre 
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o que alegadamente se passou na cidade de Bucha, ainda mais que o Presidente da Câmara de 

Bucha não fez qualquer comentário sobre este cenário após a saída dos russos da cidade, e 

como também é sabido o batalhão AZOV esteve em Bucha após a saída dos militares russos. 

Esta é uma situação que está a ser investigada pelas organizações de Direito Internacional, 

pelo que considero prematuro estar a condenar um dos lados. ---------------------------------------  

Acompanho a moção no sentido do apelo à paz e à condenação da invasão das tropas russas á  

Ucrânia, no entanto, não poderei acompanhar a parte final da moção pelos motivos já 

expostos e por isso irei abster-me.  ----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia treze de abril de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.424.415,07 € (seis milhões quatrocentos e vinte e 

quatro mil quatrocentos e quinze euros e sete cêntimos). ---------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 306.862,54 (trezentos e seis mil oitocentos e sessenta e 

dois euros e cinquenta e quatro cêntimos) --------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: FEDERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO DISTRITO DE SETÚBAL ---------  

ASSUNTO: Sustentabilidade Financeira das Associações Humanitárias de Bombeiros ---  

LOCALIZAÇÃO: Setúbal -------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/950.20.300/5 do Gabinete de Apoio à Presidência ---------  

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

TOMAR CONHECIMENTO: Da nota de imprensa referente à sustentabilidade financeira 

das Associações Humanitárias de Bombeiros, na qual a Federação dos Bombeiros do Distrito 

de Setúbal reforça o pedido de implementação de medidas de apoio.-------------------------------  

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

ENTIDADE: AUTOMÓVEL CLUBE DE PORTUGAL -----------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento Pelo Apoio Prestado na 2ª edição da BP Ultimate Baja TT 

ACP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/950.20.300/7 do Gabinete de Apoio à Presidência ---------  

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

TOMAR CONHECIMENTO: Do agradecimento pelo apoio prestado pela Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, na realização da segunda prova do Campeonato de Portugal 

de Todo-o-terreno AM 48, a 2ª edição da BP Ultimate Baja TT ACP, realizada de 18 a 20 de 

março de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Relatório Semestral do Auditor externo sobre a situação económica e 

financeira do Município ---------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e vinte e um barra quinhentos ponto dez ponto 

zero zero um barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira barra Contabilidade --  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
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PROPOSTA: Um –Dar conhecimento do relatório semestral sobre a situação económica e 

financeira do Município relativo ao 2ºsemestre de 2021, apresentado pelo auditor externo que 

procede anualmente à revisão legal de contas. ---------------------------------------------------------  

Dois –Remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Em conformidade com o previsto na alínea d), do nº2, do artigo 77º, da 

Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na redação atual. ---------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Documentos de prestação de contas 2021 --------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número cento e cinquenta ponto vinte ponto quatrocentos e quatro 

barra um de dois mil e vinte e um da Divisão de Administração Geral e Financeira barra 

Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um–Aprovar os Documentos de Prestação de Contas individuais de 2021, 

elaborados nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro –Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), na redação atual, e 

da Instrução n.º 1/2019 e Resolução n.º 2/2021 do Tribunal de Contas, onde constam os 

seguintes dados: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Balanço ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

o Total do ativo –146.047.749,44€ ----------------------------------------------------------------------  

o Património líquido –133.060.149,31€ -----------------------------------------------------------------  

o Passivo –12.987.600,13€ --------------------------------------------------------------------------------  

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

 Demonstração de Resultados --------------------------------------------------------------------------  

o Rendimentos –29.335.891,18€ -------------------------------------------------------------------------  

o Gastos –28.060.245,05€ ---------------------------------------------------------------------------------  

o Resultados Líquidos –1.275.646,13€ ------------------------------------------------------------------  

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

 Demonstração Fluxos de Caixa -----------------------------------------------------------------------  

o Recebimentos –31.851.806,09€ ------------------------------------------------------------------------  

o Pagamentos –29.665.854,32€ --------------------------------------------------------------------------  

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

 Demonstração Desempenho Orçamental -------------------------------------------------------------  

o Recebimentos –31.657.522,11€ ------------------------------------------------------------------------  

o Pagamentos –29.515.655,54€ --------------------------------------------------------------------------  

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

 Saldos Iniciais -------------------------------------------------------------------------------------------  

o Operações Orçamentais –3.459.793,94€ --------------------------------------------------------------  

o Operações de Tesouraria –252.635,77€ ---------------------------------------------------------------  

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

 Saldos Finais ---------------------------------------------------------------------------------------------  

o Operações Orçamentais –5.601.660,51€ --------------------------------------------------------------  

o Operações de Tesouraria –296.720,97€ ---------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: Conforme o disposto na alínea i) do n º1 do artigo nº 33 da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro e na alínea I do n.º 2 do artigo 25.º da mesma Lei, na redação atual  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, eleitos da CDU. --  
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Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

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

Um voto contra 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: “Este é um 

documento que demonstra a execução do orçamento, do qual sou desfavorável e que continua 

a ter os mesmos problemas, nomeadamente o da execução, que uma vez que está a baixo dos 

85% não pode ser positivo”.  ----------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Adesão à Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) -----------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.20.604/38 da Divisão de Desenvolvimento 

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

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

PROPOSTA: Um: Aprovar a adesão do Município de Santiago do Cacém à Associação de 

Municípios Portugueses do Vinho; ----------------------------------------------------------------------  

Dois:. Aprovar o envio para deliberação de aprovação da Assembleia Municipal da adesão do 

Município de Santiago do Cacém à Associação de Municípios Portugueses do Vinho. ----------  

FUNDAMENTOS: De facto: A Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) 

desenvolve ações de promoção das relações entre os territórios produtores de vinho. -----------  

A AMPV dedica-se à valorização e promoção dos territórios, dos recursos naturais, 

históricos, culturais e dos produtos endógenos para assegurar a presença de população no 

mundo rural e incentivando uma oferta turística integrada. ------------------------------------------  

A AMPV é parceira de várias entidades que contribuem para a valorização do conhecimento e 

promoção do setor do vinho, do turismo e da agricultura. --------------------------------------------  

A AMPV visa a promoção e o apoio ao desenvolvimento de projetos de qualificação e 

valorização territorial que reforcem a qualidade de vida dos cidadãos e a coesão social e 

económica. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o disposto nas alíneas e) e m) do n.º 2 do Artigo 23.º, alínea u) do 

Artigo 25.º e alíneas t) e s) do n.º 1 do Artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Atualização da conta final e cálculo de revisão de preços definitivo da 

empreitada de Execução de Revestimento Duplo em Caminhos no Concelho ----------------  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processonº2021/300.10.001/15de23-03-2021, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a conta final e o cálculo de revisão de preços definitivo, da 

empreitada de Execução de Revestimento Duplo em Caminhos no Concelho, de acordo com o 

seguinte quadro resumo: ----------------------------------------------------------------------------------  

Contrato .........................................: 347.287,21€ (IVA incluído) -----------------------------------  

Faturado .........................................: 347.287,21 € (IVA incluído) ----------------------------------  

Cálculo revisão preços definitivo......:22.144,45 € (IVA incluído) ----------------------------------   
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DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 8.860,11€, 

acrescido de IVA, o que totaliza o valor de 9.391,72€ (nove mil, trezentos, noventa e um 

euros e setenta e dois cêntimos). -------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –A empreitada em referência, foi adjudicada por deliberação da 

reunião de Câmara de 06-05-2021, à empresa Construções J.J.R. & Filhos, S.A, foi 

consignada a 22.07.2021, e o contrato de empreitada é escrito n.º 51/2021. -----------------------  

Foi elaborada conta final e o cálculo de revisão de preços definitivo, o qual teve o valor de 

22.144,45 € (IVA incluído). ------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Art.º 382º 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 três votos a favor do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha do 

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, eleitos da CDU. --  

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

ASSUNTO: Aquisição de prédio para ampliação da área de acolhimento empresarial de 

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

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

REFERÊNCIA: 2022/300.10.003/15, de 06/04/2022 do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM –Solicitar autorização à Assembleia Municipal para aquisição do prédio 

misto com a área de 93 189,00 m2, inscrito na matriz cadastral sob parte do art.º 102º da 

secção L, e na matriz predial urbana sob o art.º 759º, ambos da União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 103/19850305. -------------------------------------  

Dois-Que a aquisição seja efetuada pelo montante global de 900.000.00€, sendo 880.000,00€ 

para a parte rústica, e20.000,00€ para a parte urbana, a pagar com a celebração da escritura de 

compra e venda. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Três-Que a área do referido prédio seja destinada à ampliação da área de acolhimento 

empresarial de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –O Município tem interesse em ampliar a área de acolhimento 

empresarial de Santiago do Cacém, por forma a poder dar resposta aos demais interessados 

em instalar-se na zona, promovendo o desenvolvimento de atividades económicas de interesse 

para o Município e para a região. ------------------------------------------------------------------------  

Dois - O prédio em questão reúne as condições necessárias para o efeito, quer pela sua 

localização, confinante com a área existente, quer pelo seu enquadramento urbanístico e 

respetiva morfologia. --------------------------------------------------------------------------------------  

Três - O atual proprietário demonstrou disponibilidade para a venda do mesmo. ----------------  

Quatro - O preço de venda pedido ao Município, enquadra-se no valor resultante da 

avaliação externa efetuada ao mesmo.-------------------------------------------------------------------  

Cinco – Nos termos da alínea ccc) do nº1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a autorização prevista na alínea i) 

do nº1 do art.º 25º do referido Regime Jurídico das Autarquias Locais. ----------------------------  

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

Senhor Vereador Albano Pereira da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves eleitos da CDU e do 

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia foi apresentada a 

seguinte Declaração de voto dos eleitos do PS: “A abstenção do Partido Socialista decorre 

do facto de considerarmos que previamente à aquisição do terreno, deveria ter sido feita uma 

análise e um estudo mais exaustivo em relação às necessidades de lotes para Zona de 

Industrial Ligeira de Santiago do Cacém.” -------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Empreitada de Valorização do Jardim Municipal de Santiago do Cacém ----  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/300.10.001/5, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um–Aprovar o Relatório Final. --------------------------------------------------------  

Dois–Aprovar a decisão de não adjudicação da empreitada de Valorização do Jardim 

Municipal de Santiago do Cacém, e consequentemente, a extinção do procedimento de 

concurso público aberto por deliberação de 17 de fevereiro do corrente ano. ---------------------  

FUNDAMENTOS: Um –Não foi efetuada a apresentação de qualquer proposta válida e que 

reunisse condições para ser admitida; -------------------------------------------------------------------  

Dois –De acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 79º do Código dos 

Contratos Públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves eleitos da CDU e do 

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

Tês 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 Cacém 

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

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

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

ASSUNTO: Empreitada de Valorização do Jardim Municipal de Santiago do Cacém–

alteração de compromissos plurianuais --------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo com a referência número 2022/300.10.001/5, do Serviço de 

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

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

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

compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para a execução da 

Empreitada de Valorização do Jardim Municipal de Santiago do Cacém, no montante 

estimado de 2067000,00 € (IVA Incluído), a ter lugar no próximo ano de 2023. -----------------  

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

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

b) -Para efeitos de cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

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

c) –Tendo em consideração a necessidade de reprogramação dos trabalhos que constituem a 

empreitada, e o preço base do concurso a levar a efeito posteriormente. ---------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  

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

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, eleitos da CDU. --  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

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

Um voto contra 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: “O meu voto, 

tem a ver com o que já disse anteriormente sobre este projeto, com o qual discordo”.  ---  ------- 

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

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

ASSUNTO: Contratos Interadministrativos de delegação de Competências na área da 

Educação ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/150.10.500/23 de 07/04/2022, da Divisão de Educação, 

Ação Social e Saúde ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM–Aprovar as minutas de Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências nos Agrupamentos de Escolas de Cercal do Alentejo, Professor Arménio 

Lança, de Santiago do Cacém e de Santo André; ------------------------------------------------------  

DOIS–Submeter as minutas dos Contratos Interadministrativos constantes do número 1da 

proposta à Assembleia Municipal, paraefeitos de autorizaçãonos termos legais. ------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Artigo 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 55/2009 de 2 de março na sua 

redação atual, artigos 10.º e 11.º da Lei n.º50/2018 de 16 de agosto na sua redação atual, n.º 1 

do artigo 4.º, artigo 33.º, artigo 36.º, n.º 3 do artigo 44.º, artigo 46.º, artigo 49.º, alínea b) do 

artigo 64.º e artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 21/2019 na redação atual, alínea k) do n.º 1 do 

artigo 25.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º, alínea a) do n.º1 e alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º 

e n.º 1 do artigo 120.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na redação atual; ------  

DOIS –As propostas dos Contratos em causa foram previamente avaliadas e discutidas com 

os Diretores e Diretoras dos Agrupamentos de Escolas. ----------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de competências na área da Educação –Agrupamento de 

Escolas Prof. Arménio Lança –Refeitório Escolar da Escola Básica Prof. Arménio Lança 

–proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para a sua 

gestão e funcionamento ----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/150.10.500/17 de 22/02/2022, da DEASS -------------------  

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências para gestão e funcionamento do Refeitório Escolar da Escola Básica Prof. 

Arménio Lança constante do documento interno com o n.º 11130; ---------------------------------  

DOIS –submeter á Assembleia Municipal para efeitos de autorização. ----------------------------  

FUNDAMENTOS:UM –Alínea m) do n.º 1 do artigo 33º e n.º 1 do artigo 120º do anexo I da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, alínea a) do n.º 2 do artigo 11º da Lei 

n.º 50/2018 de 16 de agosto, e n.º 1 do artigo 4º, n.ºs 1 e 2 do artigo 35º e n.º 3 do artigo 44º 

do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro na sua redação atual. ----------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-04-14                                                                                                          Pág. 8 

DOIS –O Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança expressou, por escrito, a sua 

concordância com o teor da minuta. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de competências na área da Educação –Agrupamento de 

Escolas de Cercal do Alentejo –Refeitório Escolar da Escola Básica n.º 1 de Cercal do 

Alentejo: proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para 

a sua gestão e funcionamento ---------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/150.10.500/16 de 21/02/2022, da DEASS. ------------------  

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências para gestão e funcionamento do Refeitório Escolar da Escola Básica n.º 1 de 

Cercal do Alentejo constante do documento interno com o n.º 11056; -----------------------------  

DOIS –submeter á Assembleia Municipal para efeitos de autorização. ----------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Alínea m) do n.º 1 do artigo 33º e n.º 1 do artigo 120º do anexo I 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, alínea a) do n.º 2 do artigo 11º da 

Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, e n.º 1 do artigo 4º, n.ºs 1 e 2 do artigo 35º e n.º 3 do artigo 

44º do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro na sua redação atual. -----------------------------  

DOIS –O Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo expressou, por escrito, a sua 

concordância com o teor da minuta. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aquisição de massas betuminosas -----------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.005/35, 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, de aquisição de massas 

betuminosas, de desgaste, para conservação de caminhos e vias, arruamentos e arranjos 

exteriores diversos do Município, à sociedade comercial “Construções J.J.R. & Filhos S. A.”, 

os 2 lotes do procedimento, pelo montante de 232.998,60 €, a que acrescerá o I.V.A. à taxa 

legal em vigor, no valor de 53.589,68 €, o que perfaz o montante total de 286.588,28 €;  -------  

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

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

Quatro – Aprovar a designação como gestor do contrato, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução deste, o Sr. Rui Vilhena e como gestor suplente o Sr. Dário 

Vilhena, ambos da Divisão de Obras e Projeto, em cumprimento do disposto no art.º 290º-A 

do Código dos contratos Públicos. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - Para efeitos do disposto no nº 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 nº 1 do 
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art.º18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela 

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

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves eleitos da CDU -----  

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 Cacém 

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública para Adjudicação do Direito ao Arrendamento da Escola 

Primária do Azinhal --------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André -------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo DAGF/SAP/PAT -2019/300.10.005/323 de 29 de outubro da 

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

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

PROPOSTA:UM -Aprovar a abertura de procedimento por Hasta Pública para a cedência 

por arrendamento da antiga Escola Primária do Azinhal em Santo André, prédio urbano 

inscrito na matriz sob o artigo 804º, da freguesia de Santo André. ----------------------------------  

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

documentos em anexo; ------------------------------------------------------------------------------------  

Três –Efetuar a hasta pública na reunião ordinária da Câmara Municipal, a realizar na 

Biblioteca Municipal Manuel José do Tojal, em Vila Nova de Santo André, pelas 10:00 horas 

do dia 26 de maio de 2022. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: NÚCLEO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ÁRBITROS DE FUTEBOL 

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

ASSUNTO: Rescisão de Contrato de Comodato ---------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vale Matanças, em Santiago do Cacém -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.201/129, de 29 de março de 2022, do Gabinete de 

Apoio à Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a rescisão do Contrato de Comodato celebrado com o Núcleo de 

Confraternização dos Árbitros de Futebol de Santiago do Cacém, referente à cedência da sala 

nº 2 do edifício do antigo Jardim de Infância de Vale Matanças, em Santiago do Cacém, 

celebrado em 30 de abril de 2004. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um–De acordo com o solicitado pela entidade comodatária ----------------  

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Sala do edifício do antigo Jardim de Infância de Vale Matanças  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.201/128, de 29 de março de 2022, do Gabinete de 

Apoio à Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a cedência da Sala nº 2 do edifício do antigo Jardim de Infância 

de Vale Matanças, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial sob o artigo 2838º da 

União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a titulo 

gratuito ao Grupo Motard Santiago do Cacém, com vista à instalação da sua sede e à 

prossecução dos seus objetivos estatutários. ------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: Um –De acordo com o solicitado pelos requerentes -------------------------  

Dois –De acordo com o previsto nas alíneas g) e u) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

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

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

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

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

ENTIDADE: ROCHA & DANTAS, LDA. -----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pagamento Faseado de Prestações de Direito de Superfície em atraso –Lote 

154 da ZAM em Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 1995/300.50.200/1, de 02 de outubro de 1995, 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 12.637,00€ (doze mil seiscentos e trinta e sete euros), com os juros de mora incluídos à 

data de 31 de março de 2022, em 40 prestações mensais, conforme mapa em anexo. ------------  

FUNDAMENTOS: Um –O requerente é o superficiário do lote nº 154 da Z.A.M. de Vila 

Nova de Santo André, tendo sido lavrada a escritura de compra e venda em 02de outubro de 

1995, 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 2009a 2020, inclusive. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FELÍCIO FERES SADALLA --------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pagamento faseado de prestações de direito de superfície em atraso –Fração 

“C”, Lote 148 da Z.A.M. em Vila Nova de Santo André ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.200/7, de 02 de março de 2022, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar o senhor Felício Feres Sadalla, na qualidade de Locatário, a efetuar o 

pagamento do montante em dívida, no valor de 2.507,55€ (dois mil quinhentos e sete euros e 

cinquenta e cinco cêntimos), em 5 prestações mensais, conforme mapa em anexo, valor este 

que inclui os juros de mora calculados até 31/03/2022. -----------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Um –A fração “C” do lote 148 encontra-se cedida em direito de 

superfície à Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, existindo uma Locação 

Financeira com o requerente, o senhor Felício Feres Sadalla. ---------------------------------------  

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 nº 75/2013, de 12 de 

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

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

anos de 2011 a 2021, inclusive. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o lote nº 4 do loteamento Parque 

Empresarial do Cercal -----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.003/28 de 27/08/2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar o Sr. Carlos Manuel Guerreiro Medinas, a constituir Hipoteca sobre 

o lote nº 4, sito no loteamento do Parque Empresarial do Cercal, junto da Caixa Geral de 

Depósitos, e que a mesma prevaleça no caso de reversão. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –De acordo com o solicitado pelo requerente. ---------------------------  

DOIS–Nos termos da alínea g) do nº 1, do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

ENTIDADE: LUÍS FILIPE GONÇALVES SOARES --------------------------------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira de Ermidas Sado III -

Atribuição do lote nº 4 da Exp. 2 ----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.003/28 de 5 de julho, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Anular a atribuição e consequente venda ao Sr. Luís Filipe Gonçalves Soares, 

do lote nº 4 da Expansão 2 do Loteamento Municipal da Zona Industrial Ligeira III, em 

Ermidas Sado, inscrito sob o artigo matricial 1975º e descrito na Conservatória do Registo 

Predial nº 00751/170797, da freguesia de Ermidas Sado, aprovadas por deliberação da 

Câmara Municipal de 15 de julho/2021. ----------------------------------------------------------------  

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

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

DOIS –Por incumprimento por parte do munícipe, relativamente à não comparência para a 

outorga do Contrato de Promessa de Compra e Venda e pagamento do respetivo sinal. ---------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Proposta de Revogação parcial da deliberação de Câmara do dia 17-02-

2022 (Proposta de Agenda Nº I-4929 de 11-02-2022) ----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: 2022/300.10.005/37 de 04-02-2022 da Divisão de Sistemas de Informação e 

Qualidade (DSIQ)/Laboratório de Águas ---------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a revogação parcial da deliberação de Câmara do dia 17-02-2022 na 

parte que aprovou a proposta de serviços analíticos constante do documento: “FR V 092 - 

Proposta de Orçamento Nº 1000900 - JPVC” em nome de José Pereira Vilhena da Costa que 

consta do anexo 1 ao documento com registo Nº 4929 de 11-02-2022, e em sua substituição 

aprovar a proposta: “FR V 092 - Proposta de Orçamento Nº 1000915 - SOPESA” (anexo 1 da 

informação Nº I-11089/2022) conforme solicitado pela PORCSADO em 21-02-2022 para 

retificação da proposta de orçamento Nº 1000900 da JPVC de modo a passar a ser emitida em 

nome da SOPESA-Sociedade Pecuária de Santiago Lda., bem como da faturação que lhe for 

devida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Por iniciativa da PORCSADO que se apercebeu posteriormente à 

deliberação de Câmara do dia 17-02-2022, que aquando da sua solicitação de serviços de 

ensaios para as duas explorações pecuárias: JPVC-José Pereira Vilhena da Costa e SIAS-

Sociedade Industrial Alentejo e Sado S.A. não comunicou a integração das explorações do 

cliente, José Pereira Vilhena da Costa, na empresa Sopesa-Sociedade Pecuária de Santiago, 

Lda.(NIF: 500273685), tal como refere o seu e-mail de 21-02-2022 (anexo 1 da informação 

Nº I-6190/2022) com o pedido de retificação da proposta da JPVC em nome de SOPESA, 

revela-se necessária a revogação parcial da deliberação supracitada ao abrigo do nº 1 do 

artigo 165º, artigo 167º e artigo 169º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo;  

2. Nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

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

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

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

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

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: Adjudicar a resinagem de Pinheiros no Pinhal do Concelho, Vila Nova de 

Santo André e Lagoa de Santo André, à empresa Costa e Irmão, Lda, pelo valor de 0,65 

cêntimos (sessenta e cinco) a incisão, acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições 

da Hasta Pública .  -------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

FUNDAMENTOS:1 – A base de licitação era de 0,50€ a incisão. ---------------------------------  

2 – Adjudicação à proposta mais elevada. --------------------------------------------------------------  

3 – Foram licitantes as empresas Costa e Irmão, Lda, Vieira e Fabril e Repsol Resina, SA. ----  

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

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

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

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

ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2021/2022 –Aprovação das listas definitivas das 

Renovações e aumento do número de vagas destinadas às Primeiras Candidaturas -------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/150.10.702/22 de 28/03/2022, da DEASS -------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves ------------------------------------------  
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PROPOSTA: UM –Aprovar as listas definitivas de aprovação e de não aprovação das 

candidaturas a Renovação de Bolsa de Estudo 2021/2022, de que resulta a atribuição de 22 

bolsas de estudo no valor mensal de 130,00€, para o período de outubro de 2021 a julho de 

2022, a que corresponde o valor total a cabimentar de 28.600,00€, devendo as bolsas ser 

liquidadas mensalmente e as primeiras mensalidades pagas até ao último dia do mês seguinte 

ao da afixação das referidas lista; ------------------------------------------------------------------------  

DOIS –Aumentar o número de vagas destinadas a Primeiras Candidaturas de 10 para 18. ------  

FUNDAMENTOS:UM –Artigo 1º, alínea a) do número 2 do artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, 

número 5 do artigo 9º, artigo 11º, alíneas b), d) e e) do artigo 15º e artigo 17º do Regulamento 

Municipal para Atribuição das Bolsas de Estudo para o Ensino Superior; -------------------------  

DOIS –Das 30 vagas abertas destinadas a Renovação das Bolsas de Estudo: ---------------------  

a) 22ficam preenchidas por os candidatos reunirem as condições, quer de admissão quer de 

aprovação no concurso; -----------------------------------------------------------------------------------  

b) 7estudantes não apresentaram candidatura a renovação da bolsa; --------------------------------  

c) 1 candidato não reuniu as condições, quer de admissão quer de aprovação no concurso. -----  

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de 

Assistente Operacional (Ação Educativa), em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado --------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2022/250.10.101/7 ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento de Assistente Operacional (Ação Educativa), em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, a que possam concorrer os trabalhadores com 

e sem vínculo de emprego público, tendo como número máximo as vagas que se verifiquem 

no mapa de pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: UM: Nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento 

pode ser efetuado por procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e 

sem vínculo de emprego público. ------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento. ---------------------------  

TRÊS: Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade 

especial, tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais 

(EGRAS) ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, 

homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------  

DE DIREITO: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 

de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves eleitos da CDU e do 

Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos do PS  --------------  

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

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

ENTIDADE: INSTTUTO POLITÉCNICO DE BEJA --------------------------------------------  

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

aluno do Instituto Politécnico de Beja, da Licenciatura em Audiovisual e Multimédia ----  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 200/750.10.602/1, de 21/02/2022, da DGRH -----------------------  

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

PROPOSTA: aprovar a minuta de protocolo para a realização estágio curricular, de um aluno 

da Licenciatura de Audiovisual e Multimédia, com a duração de 535horas, 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 das Divisões de 

Cultura e Desporto e de Desenvolvimento Económico e Turismo, num período com a duração 

total de 535 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 DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA ------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Passeio das Barcas, n.º 95 –1º E -Vila Nova de Santo André ----------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2022/145 de 21/03/2022, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, correspondente 

ao prédio urbano sito no Passeio das Barcas n.º 95, 1.º Esq. - Vila Nova de Santo André 

(anteriormente designado por Passeio das Barcas , Banda 6, Edifício 1, 1.º Esq. - Vila Nova 

de Santo André) inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4266 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1627/19920313 AB, da freguesia de Santo André, 

que se localiza na ARU de Santo André, cujo valor de transação é de 130.000,00 €. ------------  

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

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

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 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: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Habitação localizada na Rua Padre António Macedo, n.º 52-54 em 

Santiago do Cacém, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra. --------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 8923 de 23/03/2022 - Processo 42/2022/2 da 

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

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Santiago 

do Cacém, correspondente à habitação localizada na Rua Padre António Macedo, n.º 52-54, 

Santiago do Cacém, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 1645 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 675, da União de Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu, com data previsível de transmissão para dia 

18/04/2022, pelo valor de transação de 71.000,00 € (setenta e um mil euros). --------------------  

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

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

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

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

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

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: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

LOCALIZAÇÃO: Habitação localizada na Rua Professor Egas Moniz, Lote 2, n.º 52 em 

Santiago do Cacém, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra ---------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 8242, de 16/03/2022 – Processo n.º 42/2022/2 da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística --------------------------------------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Santiago 

do Cacém, correspondente à habitação localizada na Rua Professor Egas Moniz, Lote 2, n.º 

52, Santiago do Cacém, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4850 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1476, da União de Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu, com data previsível de transmissão para dia 

02/05/2022, pelo valor de transação de 287.500,00 € (duzentos e oitenta e sete mil e 

quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “A”, sita no Bairro 350 Fogos, Bloco 9, r/c Dto, em 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 8 912, de 22/03/2022 – Processo n.º 42/2022/2 

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

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

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

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

de Vila Nova de Santo André – Habitação, correspondente à fração " A " do prédio urbano, 

sito no Bairro 350 Fogos, Bloco 9, atualmente designado de Largo das Giestas, Bloco 9, rés 

do chão direito, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2218 e descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 651, da freguesia de Santo André, com data 

previsível de transmissão para dia 23/05/2022, pelo valor de transação de 105.000,00€ (cento 

e cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de 
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Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título oneroso de 

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

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fontanela / Abela ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

PROPOSTA: Retificação da deliberação de Câmara de 21/03/2022, proferida na proposta de 

agenda n.º 6 834, de 28/02/2022, nos termos do artigo 174.º do CPA, onde se lê: “certidão de 

aumento do número de compartes”, deve ler-se “certidão de compropriedade”  ---------------  

FUNDAMENTOS: Por lapso, foi referido na proposta de agenda nº 6 834, de 28/02/2022, 

que se tratava de certidão de aumento do número de compartes, quando se trata de pedido de 

certidão de compropriedade de acordo com o artigo 174.º do Código do Procedimento 

Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: PATRÍCIA SOFIA PEREIRA ALEXANDRE MALHEIRO ------------------  

ASSUNTO: Reconhecer a reabilitação urbanística de edifício localizado na ARU do 

Centro Histórico de Santiago de Cacém para efeitos de isenção de IMI ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Padre António Macedo, n.º 38, em Santiago do Cacém -----------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 21/2021/11, de07/12/2021, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Patrícia Sofia Pereira Alexandre Malheiro ----------------------  

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

PROPOSTA: UM: Reconhecer a reabilitação urbanística do edifício localizado na ARU do 

Centro Histórico de Santiago de Cacém, Rua Padre António Macedo, nº 38, prédio inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 473, e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Santiago do Cacém sob o n.º 37/9841120, para efeitos de isenção do IMI pelo prazo de 3 

anos, em conformidade com o previsto no artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. ------  

DOIS: Comunicar o referido Reconhecimento ao Serviço de Finanças para anulação das 

liquidações do IMI. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: A requerente, na sequência das obras realizadas no âmbito de obras 

de conservação, com o processo n.º 32/2017/09 e obras de isenção de controlo prévio -escassa 

relevância urbanística, com o processo n.º 28/2017/04, solicitou a verificação do estado de 

conservação do imóvel para efeitos do reconhecimento da intervenção de reabilitação urbana 

nos termos do Art.º 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais – EBF para a isenção de 

pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, para o prédio urbano, inscrito na 
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matriz predial sob o artigo 473, localizado na Rua Padre António Macedo, nº 38 e n.º 40, em 

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

DOIS: Relativamente ao pedido de isenção de IMI informa-se que: -------------------------------  

a) o edifício em causa encontra-se inserido na Área de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico de Santiago do Cacém – ARU; ---------------------------------------------------------------  

b) a vistoria técnica inicial para avaliar o estado de conservação do imóvel, processo 

03/2017/42, foi realizada no dia 13 de março de 2017 e obteve a classificação de “Mau”; -----  

c) a vistoria técnica final para avaliar o estado de conservação do imóvel após a conclusão das 

obras de reabilitação, processo n.º 21/2021/11, foi realizada no dia 16 de dezembro de 2022 e 

obteve a classificação de “Bom”; ------------------------------------------------------------------------  

d) as obras de reabilitação realizadas no âmbito dos procedimentos de isenção de controlo 

prévio consistiram na intervenção conforme indicações sugeridas na vistoria técnica inicial e 

nos termos do disposto no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação; --------------------------------------------  

e) a intervenção no imóvel obedece ao Programa Estratégico de Reabilitação Urbana – PERU 

para a ORU do Centro Histórico de Santiago do Cacém e confere padrões de desempenho 

mais elevados porquanto obteve uma subida de dois níveis na classificação do seu estado de 

conservação, passando de uma classificação de “Mau” para uma classificação de “Bom”;  ----  

f) o uso afeto ao imóvel é o uso habitacional; ----------------------------------------------------------  

g) a apresentação de Certificado Energético é dispensada uma vez que no âmbito do pedido 

de vistoria inicial o requerente apresentou uma Declaração subscrita por técnico habilitado a 

mencionar que o edifício em causa não se encontra abrangido pelo Sistema de Certificação 

Energética; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) de acordo com o artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na sua atual redação, ficam 

isentos de IMI pelo período de três anos os prédios objeto de reabilitação urbanística, cuja 

intervenção resulte num estado de conservação de dois níveis acima do anteriormente 

atribuído com o mínimo de BOM. -----------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Assim, a isenção fica dependente do reconhecimento pela câmara municipal, após a 

conclusão das obras. A câmara municipal comunica, oficiosamente, o reconhecimento da 

isenção ao Serviço de Finanças para anulação das liquidações do IMI no prazo de máximo de 

20 dias, a contar da data da determinação do estado de conservação, resultante das obras; -----  

QUATRO: Compete ao Serviço de Finanças promover, no prazo de 15 dias, a contar da 

comunicação da Câmara Municipal Santiago do Cacém, a anulação da liquidação de IMI e 

subsequentes restituições; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: BRUNO ALEXANDRE FERNANDES ENCARNAÇÃO -----------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma individualizada pela letra Z, sito na Rua do Loureiro, 

Bloco B6, em Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2022/106, datado de 24/02/2022, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Bruno Alexandre Fernandes Encarnação. ----  

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

PROPOSTA: UM: Que seja deliberado o não exercício do Direito de Preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Vila 

Nova de Santo André, correspondente à habitação designada por fração autónoma "Z” sita na 

Rua do Loureiro, Bloco B6, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 

2496 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 607/19890306 Z. -----------------  
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DOIS: Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

não pretende exercer o 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 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 se 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 d a respetiva ARU, 

apoios fiscais e financeiros como estimulo à reabilitação urbana. -----------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: BLUE VISTA EDUCATION, UNIPESSOAL LDA. -----------------------------  

ASSUNTO: Reconhecimento de Interesse Público -------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Herdade das Minas, São Francisco da Serra ------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 06/2022/20, de 26/01/2022, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de BLUE VISTA EDUCATION, UNIPESSOAL LDA.----------  

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

PROPOSTA: UM: Deliberar sobre o reconhecimento de interesse público para instalação de 

um estabelecimento de ensino de cariz internacional, no prédio denominado “Herdade das 

Minas”, inscrito na matriz rústica sob o artigo 19, secção H e na matriz urbana sob os artigos 

209 e 210, descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 846, de 19/10/2009, da 

freguesia de São Francisco da Serra. --------------------------------------------------------------------  

DOIS: Submeter à Assembleia Municipal para aprovação, o reconhecimento de interesse 

público do referido estabelecimento de ensino internacional. ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: UM: O Município dispõe de atribuições no domínio da 

promoção e desenvolvimento que passa pela qualificação e inovação da base económica, 

nomeadamente na aposta e desenvolvimento de atividades emergentes, que consequentemente 

criem emprego e fixem as populações, este objetivo encontra-se plasmado na estratégia de 

desenvolvimento Municipal prevista no artigo 2.º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC). Correlacionado com o referido o Município 

detém atribuições no domínio do ordenamento do território e urbanismo. -------------------------  

DOIS: O reconhecimento de interesse público para instalação de estabelecimento de ensino 

de cariz internacional denominado “Santiago College” tem como objetivo enfrentar um dos 

desafios mais importantes do nosso tempo: educar as gerações futuras para um mundo em 

rápida evolução, mas que, ao mesmo tempo possam aprender as ferramentas para resolver os 

desafios globais com um espírito de respeito e empatia. ----------------------------------------------  

TRÊS: Para isso, é proposta a criação de um internato internacional na freguesia de São 

Francisco da Serra, no concelho de Santiago do Cacém. A escola combinará o rigor e a 

excelência dos métodos tradicionais de ensino, com as mais modernas metodologias de 

ensino, designadamente através: -------------------------------------------------------------------------  

(…) a escola fará todos os esforços para ensinar aos alunos a importância de alcançar a 

sustentabilidade em todas as formas possíveis e irá dar o exemplo, criando um campus que 

respeite a natureza, que seja autónomo no uso de recursos e que possa servir de vitrine para 

futuras tecnologias climáticas. ---------------------------------------------------------------------------  
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(…) o concelho de Santiago do Cacém é uma das zonas-chave da região, com um centro 

histórico único, e com uma atividade que será capaz de fornecer os bens básicos do 

quotidiano de que uma escola necessita, além de uma envolvente ambiental que vai da 

floresta mediterrânica, às reservas naturais e a uma das mais belas costas na Europa. A 

ligação entre Santiago do Cacém e a vizinha Sines também será benéfica para a escola, pois 

esta pretende posicionar-se na vanguarda do estudo da atividade energética, dados e 

sustentabilidade em toda a região, em termos de ensino. --------------------------------------------  

TRÊS: O local escolhido para a escola, na zona norte do concelho, fica ao lado de uma 

estrada principal (IC33) e a 12 minutos da A2 (Lisboa- Algarve) que liga, principalmente, a 

Lisboa e ao seu aeroporto internacional em 1 hora e 15 minutos: uma distância crucial para 

permitir que professores, pais e alunos a viajar. É igualmente servido pela proximidade de 

uma linha ferroviária em Grândola. ----------------------------------------------------------------------  

QUATRO: A escola pretende ser uma referência no ensino de sustentabilidade e inovação, 

através do respeito à natureza, pelo que é essencial que seja implementada onde seja possível 

o contato direto com o meio ambiente natural. Os 60 hectares do local escolhido, permitirão 

cultivar alimentos para a escola de forma orgânica, usar a água em toda a área para funcionar 

independentemente da rede pública de abastecimento e aproveitar a energia do sol e dos 

ventos para sua autonomia energética. ------------------------------------------------------------------  

CINCO: Há uma crescente consciencialização e desenvolvimento tecnológico na procura de 

se alcançar a construção sustentável no campo da arquitetura e engenharia. Os promotores do 

projeto “Santiago College”, juntamente com a equipe de desenho e projeto, comprometeram-

se a ir além desses esforços anteriores para alcançar um projeto e esquema operacional que 

não seja apenas sustentável, mas também regenerativo. ----------------------------------------------  

SEIS: Para o efeito, será fundamental maximizar a utilização de materiais, indústrias e mão 

de obra locais, para que a intervenção se integre plenamente no seu contexto físico. ------------  

(…)  o “Santiago College” procura dar um exemplo de como a arquitetura pode não apenas 

ser sustentável, mas também produtiva e regenerativa. “Santiago College” terá um impacto 

positivo na comunidade, demonstrando como ser possível gerar sua própria energia, 

introduzir técnicas agrícolas que respeitem o ambiente, recolher e purificar a água da chuva 

e usar materiais locais para construir edifícios integrados e de baixa manutenção. -------------  

SETE: A fase de construção vai criar cerca de 200 empregos, que se esperam sejam cobertos 

por construtores e especialistas locais, assim como materiais e equipamentos para a 

construção da escola, que também possam ser adquiridos de fornecedores locais, sempre que 

possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

OITO: Dos cerca de 450 alunos da escola, pelo menos 10% serão portugueses e além disso, 

um amplo programa de bolsas de estudo será projetado para promover a igualdade de 

oportunidades para todos. ---------------------------------------------------------------------------------  

NOVE: Concluída a escola, a mesma irá gerar cerca de 100 empregos diretos, entre 

professores, funcionários administrativos, auxiliares, cozinha, manutenção, paisagismo, 

pessoal de apoio à residência e alojamento e, além disso, serão criados cerca de 100-150 

empregos indiretos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

DEZ: O investimento total para o projeto está estimado em cerca de 45 milhões de euros (…). 

Uma vez aberta, a funcionar, a escola não apenas atrairá estudantes e recursos internacionais 

para a região anualmente, mas também colocará Santiago do Cacém no centro das atenções 

internacionais para arquitetura, tecnologia e educação de última geração, sendo um 

equipamento único, inovador e de enorme mais valia regional, atraindo investimento, 

potenciando o conhecimento e criando postos de trabalho. ------------------------------------------  

DE DIREITO: UM: De acordo com o artigo 51.º do Regulamento do Plano Diretor do 

Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC), na sua atual redação, prevê-se que: ----------------  
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1-Para além dos equipamentos, estruturas, infraestruturas e outras ocupações identificadas 

na presente subsecção e delimitadas na planta de ordenamento, podem ainda instalar-se em 

solo rústico outras de reconhecido interesse público. ------------------------------------------------  

2-A não delimitação na planta de ordenamento, implica que o procedimento de controlo 

prévio a operação urbanística a realizar seja acompanhado da alteração do PDMSC, para a 

constituição de uma categoria ou subcategoria de solo com regime de uso próprio. ------------  

DOIS: Em conformidade com o artigo 23.º n.º 2 alíneas m) e n) do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12/09, são atribuições do 

município: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

m) Promoção do desenvolvimento; ----------------------------------------------------------------------  

n) Ordenamento do território e urbanismo. ------------------------------------------------------------  

TRÊS: Por seu turno cabe à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no artigo 25.º n.º 

2 alínea k) do RJAL: Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos que visem a 

prossecução das atribuições do município; sendo competência material da Câmara Municipal 

Apresentar propostas à assembleia municipal sobre matérias da competência desta, em 

consonância com o previsto no artigo 33.º n.º 1 alínea ccc) do referido diploma.  ----------------  

QUATRO: Acresce a previsão regulamentar constante do PDMSC sobre os “Objetivos e 

estratégia de desenvolvimento municipal” no qual se indica no artigo 2.º, n.º 2 alínea b) e 

subalínea ii), constituírem: --------------------------------------------------------------------------------  

Linha estratégica II — Qualificação e Inovação da Base Económica; -----------------------------  

ii) Objetivo 2 — Apostar e desenvolver atividades emergentes. -------------------------------------  

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 doze horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


