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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

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

Aos vinte e oito 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e sete de abril 

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.889.606,94€ (seis milhões oitocentos e oitenta e nove 

mil seiscentos e seis euros e noventa e quatro cêntimos). --------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 309.612,73€ (trezentos e nove mil seiscentos e doze 

euros e setenta e três cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do meu despacho de 12-04-2022 exarado no documento I-

12403 de 12-04-2022, que aprovou a 5ª Alteração ao Orçamento da despesa 2022/2026 e a 5ª 

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUM. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 

ALENTEJO ------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licença Especial de Ruido –Ratificação de despacho------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Salão de Festas dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo ---------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de 2022/450.10.215/09de 04/04/2022 da 

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

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

PROPOSTA: Ratificar o meu Despacho de 13de abril de 2022referente à Licença Especial 

de Ruído para a realização de um Baile no dia 15/04/2022, promovido pela Associação 

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

FUNDAMENTOS: Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, pode o presidente 

praticar quaisquer atos da competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos sujeitos a 

ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática. -----------------------------------------  
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-É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do artigo 

15º do regulamento Especial de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007 de 17/01. ---------  

-O requerimento não foi despachado superiormente em tempo útil de ser deliberado o 

Licenciamento pela Câmara. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JBJF –INDÚSTRIA, LDA. ------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão da Posição Contratual – Arrendamento de parte do Pavilhão 

sito na ZIL em Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2001/300.50.201/1 de 14 de agosto de 2001, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um – Autorizar a empresa “JBJF–Indústria, Lda.”, atual arrendatária do 

espaço, a transmitir a sua posição contratual, relativa ao arrendamento de parte do pavilhão 

industrial, situado na Zona de Indústria Ligeira de Santo André, inscrito na matriz predial sob 

o artigo 3061º da freguesia de Santo André, para a empresa “JBJF –Serviços e Comércio; 

Lda.”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois –Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento a celebrar com a empresa “JBJF –

Serviços e Comércio; Lda.”, que se apresenta em anexo. ---------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Autorização para Cessão da Posição Contratual (Digiviana, Unipessoal, 

Lda. e Coplusa, Lda.) - Reconstrução do Edifício do Cineteatro de Ermidas Sado ---------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/8 de 12-02-2021, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a autorização para cessão da posição contratual da Digiviana, 

Unipessoal, Lda., no contrato 95/2021 da empreitada de Reconstrução do Edifício do 

Cineteatro de Ermidas Sado. ------------------------------------------------------------------------------  

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

constituído pelas empresas Digiviana, Unipessoal, Lda. e COPLUSA, Lda. por deliberação de 

Câmara de 29.07.2021. ------------------------------------------------------------------------------------  

Em 25.03.2022foi rececionado na Câmara Municipal, o pedido de cessão da posição 

contratual da Digiviana, Unipessoal, Lda. para a empresa COPLUSA, Lda. ----------------------  

Atendendo que a consorciada Digiviana, Unipessoal, Lda. “por questões de otimização do 

serviço”, implica a impossibilidade de concretizar os trabalhos da sua responsabilidade na 

aludida empreitada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo atrás exposto e dada a necessidade de execução dos mencionados trabalhos a 

consorciada COPLUSA, Lda., assume a responsabilidade de “todas as obrigações que 

decorrem do contrato e que eram da responsabilidadedo Consórcio”. ----------------------------  

De referir que a COPLUSA, Lda., neste momento é detentora do Alvará n.º 66244-PUB, de 

empreiteiro de Obras Públicas, com todas as subcategorias e categorias exigidas no CE. -------  
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DOIS – Artigo 317º, nº 2 do artº 318º e artº 319º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento e Isenção de Prova Desportiva –22ª Edição Raid BTT 

Alvalade –Porto Côvo 2022 -----------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Alvalade -------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Prova Desportiva –2022/450.10.072/6 de 01/04 

da DAGF/SAG/Taxas e Licenças, Informação nº 10974 da DCD –Divisão de Cultura e 

Desporto de 01/04/2022 -----------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento solicitado pelo Futebol Clube Alvaladense, bem 

como apoiar a realização da 22ª Edição Raid BTT Alvalade –Porto Côvo 2022, a realizar no 

dia 15 de maio de 2022, através da isenção do pagamento das taxas referente ao 

licenciamento da referida prova no valor de 16.81€. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: -É competência da Câmara Municipal, o licenciamento de Provas 

Desportivas ao abrigo do artigo 8º do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março. ---  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: RICARDO JORGE RONDÃO ESTRADAS SEQUEIRA ----------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Propriedade privada –Herdade do Bandarro na Freguesia do Cercal -------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2022/450.10.215/12 de 22/04/2022 -------------------  

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento solicitado pelo requerente para a realização da Festa 

de aniversário/evento Privado a realizar do dia 07 às 14h até ao dia 08 de maio às 16h. ---------  

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Projeto de Execução - Revestimento duplo em caminhos do Concelho de 

2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.30.001/3, de 22/04/2022, da Divisão de Projeto e 

Obras ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
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PROPOSTA: UM-Aprovar o projeto de execução de Revestimento duplo em caminhos do 

Concelho de 2022, que se apresenta em anexo. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-O projeto foi elaborado internamente por a equipa multidisciplinar 

da Divisão de Projeto e Obras. ---------------------------------------------------------------------------  

DOIS-A obra encontrasse prevista em PPI de acordo com o objetivo 3.3.1.1.3, projeto n.º 

2022/90 e classificação económica 07.03.03.08. -------------------------------------------------------  

TRÊS -O projeto é constituído pelos seguintes elementos: ------------------------------------------  

▪ Peças Escritas (Memórias Descritivas e Justificativas, Caderno de Encargos, Medições e 

Mapa de Quantidades)  ------------------------------------------------------------------------------------  

▪ Peças Desenhadas ----------------------------------------------------------------------------------------  

▪ Plano de Segurança e Saúde ----------------------------------------------------------------------------  

▪ Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição --------------------------  

▪ Estimativa Orçamental -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência do edifício do antigo Matadouro de Santiago do Cacém -------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.201/182, de 11 de abril de 2022, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a cedência por comodato, das instalações do antigo Matadouro 

de Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial sob o artigo 2183º da União de Freguesias 

de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a título gratuito a “Os 

Chaparros BTT Team Associação” para a realização e manutenção de obstáculos para as suas 

provas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação do Memorando de Entendimento sobre a Certificação de 

Sustentabilidade do Alentejo Litoral -----------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/900.20.604/270 –Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo.  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
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PROPOSTA: Retirada a proposta. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Terceira Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte e Dois -------  

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

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

dois da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte e dois ---------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a terceira Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e 

Vinte e Dois para incorporação da despesa relacionada com a indemnização por cessação de 

funções relativa ao pessoal não docente em regime de contrato de trabalho a termo, no âmbito 

das transferências de competências para os órgãos municipais no domínio da Educação. -------  

Dois – Submeter a terceira Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte e Dois à 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 

Fevereiro, na redação atual, e a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – Contabilidade e 

relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro que 

aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas SNC-AP.  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei nº. 75/2013 de 12 de 

setembro na redação atual. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: pedido de apoio financeiro para visita de estudo -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Na P. 2022/850.10.600/37, 21/03/2022, Divisão de Educação -----------------  

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

PROPOSTA: 1. Transferir para o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, uma 

verba no valor de 351,00€ (trezentos e cinquenta e um euros) para apoiar13 alunos 

beneficiários da ação social escolar numa visita de estudo promovida pelas professoras de 

português da Escola Secundária Manuel da Fonseca, em Santiago do Cacém. --------------------  

FUNDAMENTOS: 1 -Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regimento Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, ser apresentados os 

fundamentos de facto e de direito. -----------------------------------------------------------------------  

2 –Reconhecimento da importância em apoiar as atividades culturais. -----------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Comparticipação financeira para a colocação de nova caixilharia no jardim 

de infância de Abela --------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: P.2021/850.10.600/52, de 27/08/2021, Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Proceder à transferência de um montante monetário no valor de 7.500,00€ 

(sete mil e quinhentos euros) para a Casa do Povo de Abela, por forma a apoiar a Instituição, 

que pretende efetuar a substituição da caixilharia do Jardim de Infância de Abela. --------------  

FUNDAMENTOS: 1 -Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regimento Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, ser apresentados os 

fundamentos de facto e de direito. -----------------------------------------------------------------------  

2 –Tendo em conta que a caixilharia se encontra em muito mau estado de conservação, há a 

necessidade premente de ser substituída. ---------------------------------------------------------------  

3 –A substituição da caixilharia proporcionará maior conforto a quem frequenta e a quem 

trabalha no Jardim de Infância. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Listagem das ofertas efetuadas às Biblioteca Municipais nos meses de 

janeiro/fevereiro e março de 2022 ---------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.004/9, Divisão de Cultura e Desporto/Serviço 

Municipal de Bibliotecas e Arquivo ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aceitar as publicações oferecidas às Bibliotecas Municipais descritas em 

relação anexa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº 33, do regime jurídico das 

autarquias locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro e compete à Câmara 

Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário. -------------------------  

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

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

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

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

DO CACÉM -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Proc.de Licenciamento nº 2022/450.10.215/10 de 04/04/2022 da 

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

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de Baile/Matiné nos dias 01 e 

15 de maio de 2022 no Antigo Cinema do Cercal do Alentejo solicitados pela Associação de 

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: AMAC -Valor dos ingressos para os espetáculos do FITA 2022-----------------  
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LOCALIZAÇÃO: Auditório Municipal António Chainho e Biblioteca Municipal de Santo 

André, Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA:2022/900.10.001/5, da Divisão de Cultura e Desporto ---------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o valor dos ingressos para os espetáculos do FITA –Festival 

Internacional de Teatro do Alentejo –2022. ------------------------------------------------------------  

– 6 maio –AMAC -Bar Aberto -Cia Alentejana de Dança Contemporânea -5€ adultos, 2.5€ 

crianças até aos 12 anos inclusive e portadores do Cartão Sénior Municipal. ---------------------  

-7 maio –BMSA -“Karingana e a batucada de contos”-Klemente Tsamba -Entradas gratuitas -  

-8 maio –AMAC -“ao CRESCER quero SER” Companhia: Animateatro (Portugal) -5€ 

adultos, 2.5€ crianças até aos 12 anos inclusive e portadores do Cartão Sénior Municipal. -----  

FUNDAMENTOS: Potenciar a valência do espaço nestes domínios. -----------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alienação da Propriedade do Solo do Lote nº 4do Loteamento Municipal de 

Ermidas Aldeia --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/300.50.200/33, de 29/09/2021, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a alienação da propriedade do solo do lote n.º 4, com a área de 

270,00m², sito no do Loteamento Municipal de Ermidas Aldeia, inscrito na matriz sob o 

artigo 1684º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 00093/111085da freguesia de Ermidas Sado, 

deste Concelho, aos herdeiros de Manuel Pedro Oliveira, pelo valor de 9.856,70€. --------------  

FUNDAMENTOS: UM –De acordo com o solicitado pelos superficiários. ----------------------  

DOIS –De acordo com o nº 1 do Artigo 28º do Regulamento Municipal de Alienação de 

Lotes de Terreno para Habitação. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: FILIPE AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA --------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Azinheira –União de freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/174 e informação técnica n.º 12670/2022, de 14 de 

abril de 2022 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística ------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM: A emissão de certidão de compropriedade sobre os prédios descritos na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 440/20090210 e 151/19880818, inscrito na matriz 

predial rústica sob os n.ºs 36 e 47, secção 1K, em Azinheira, São Bartolomeu da Serra, União 

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

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

FUNDAMENTOS: UM: - De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 54.º do diploma 

suprarreferido, a Câmara pode emitir parecer desfavorável à emissão da certidão agora 

requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar visa, ou dele resulta, o 

parcelamento físico em violação legal vigente. --------------------------------------------------------  
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DOIS: Não se afigura que este negócio vise a constituição de qualquer fracionamento físico 

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

proponho que sejam remetidas a Reunião de Câmara as seguintes propostas. ---------------------  

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: Frações “C” e “H”, correspondentes a habitação localizada no Largo 

Augusto Fuschini em Cercal do Alentejo, da freguesia de Cercal do Alentejo --------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 10 596, de 04/04/2022 - Processo n.º 42/2022/4, 

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

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

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

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

Histórico de Cercal do Alentejo – Frações “C” e “H” - Habitação sita no Largo Augusto 

Fuschini, em Cercal do Alentejo, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 720, da 

freguesia de Cercal do Alentejo com o valor de transação de 160.000,00 € (cento e sessenta 

mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 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: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTIAGO DO CACÉM --------  

ASSUNTO: Tomar conhecimento da Isenção do pagamento das Taxas Urbanísticas 

referentes à emissão de alvará de licenciamento de obras de Ampliação de Equipamento 

de Apoio à Terceira Idade (4 suites) – Residências de repouso para idosos - ERPI 

Residências do Pinhal. -----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Outeiro dos Pinhais - Vale Matanças – Santiago do Cacém - União das 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 01/2018/101, de 27/06/2018, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística e requerimento n.º 6 829, de 03/03/2022 em nome de Santa Casa da 

Misericórdia de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da isenção de pagamento de taxas urbanísticas para a emissão 

do alvará de licenciamento de obras de ampliação, no valor de 813,89€ (oitocentos e treze 

euros e oitenta e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: UM: A Santa Casa da Misericórdia é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, cuja natureza, nos termos do Decreto-Lein.º119/83, de 25/02 na redação 

em vigor (Estatuto das IPSS´S), o artigo 8.º equipara automaticamente a pessoas coletivas de 

utilidade pública. -------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: De acordo com a alínea a) n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento Municipal de Taxas 

(RMT), estão isentas do pagamento de taxas de urbanismo, as operações urbanísticas 

destinadas a utilização própria de pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 “D”, sita no Bairro das Panteras, Bloco 1.3, r/c Esq. B, 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 9 823, de 29/03/2022 - Processo 42/2022/2 da 

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

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

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 "D" do prédio urbano, sito 

no Bairro das Panteras, Bloco 1.3, R/C Esq. B, atualmente designado de Passeio das Algas, 

n.º 4, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 5 924, da freguesia de 

Santo André, com data previsível de transmissão para dia 28/04/2022, pelo valor de transação 

de 128.000,00€ (cento e vinte e oito 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 PIAGET CRL. ----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Proposta de Caducidade do ato de licenciamento de loteamento n.º 

02/2017/5 em nome de Instituto Piaget CRL --------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Zona de Indústria Ligeira em Vila Nova de Santo André, freguesia de 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2017/5, de 12/09/2017 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

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

PROPOSTA: Declarar a caducidade do ato de licenciamento do loteamento n.º 02/2017/5, 

sito na Zona de Indústria Ligeira em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, 
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prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3617/20010130, da respetiva 

freguesia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Foi aprovado em reunião de câmara de 08/11/2018, o desenho 

urbano da operação de loteamento. ----------------------------------------------------------------------  

DOIS: De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação (RJUE), na sua atual redação, deve ser apresentada comunicação prévia para a 

realização das respetivas obras de urbanização no prazo de um ano a contar da notificação do 

ato de licenciamento do loteamento, sob pena de caducidade do mesmo. --------------------------  

TRÊS: Uma vez que, volvidos cerca de três anos e meio sobre a deliberação da Câmara, não 

foi apresentada a respetiva Comunicação Prévia para as obras de urbanização, propõe-se a 

caducidade do ato de licenciamento da operação de loteamento, de acordo com a alínea a) do 

n.º 1 do artigo 71.º do RJUE, na sua atual redação. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
ENTIDADE: ESCOLA TECNOLÓGICA DO LITORAL ALENTEJANO ------------------  

ASSUNTO: Contrato de Estágio Curricular, para a realização de estágio em contexto de 

trabalho, de uma aluna do Curso de Técnico de Análise Laboratorial ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/750.20.006/4, de 10/02/2022, da DGRH ---------------------  

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

PROPOSTA: aprovar a minuta de contrato para a realização estágio curricular, de uma aluna 

do Curso de Técnico de Análise Laboratorial, com a duração de 120horas, a realizar em 

período a acordar entre as entidades participantes. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistemas Informáticos e de Qualidade, designadamente, no Laboratório Municipal, num 

período com a duração total de 120horas, com início no dia 18 de abril e termino do dia 24 de 

junho do ano corrente. -------------------------------------------------------------------------------------  

Alínea d) –Atendendo à situação de estado de alerta, 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 u), do nº 

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

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

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

Durante a reunião a Secretária 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, Maria Helena Gonçalves 

Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior da Divisão de Administração e Finanças e pelo 

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

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

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

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


