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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS-----------------------------------------  

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

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, na Delegação da Junta de Freguesia, 

em Vale de Água, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 

Municipal, 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 do Senhor Vereador Albano Joaquim Mestre Pereira, em Férias. ------  

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

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.  

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

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

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

Albano Pereira. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia onze de maio de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.041.916,45€ (seis milhões e quarenta e um mil 

novecentos e dezasseis euros e quarenta e cinco cêntimos) ------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 320.136,58 € (trezentos e vinte mil cento e trinta e seis 

euros e cinquenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Fundo de Caixa – Fundo afeto à SANTIAGRO 2022 ------------------------------  

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar o fundo de caixa afeto à SANTIAGRO 2022, no valor de 

5.500€, visando exclusivamente facilitar trocos nas cobranças efetuadas. -------------------------  

Dois - O fundo de caixa será reposto na tesouraria dia 06 de junho. --------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o ponto 2.9.10.1.1. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 

de fevereiro (POCAL). ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURA RECREIO E DESPORTO ESTRELA DE 

SANTO ANDRÉ ------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Futebol Veterano –Torneio António Gomes (TOTAS) ----------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/850.10.600/51 de 21/4/2022 do Serviço Municipal de Desporto --------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 750,00 € (Setecentos e cinquenta 

euros) para a Associação de Cultura, Recreio e Desporto Estrela de Santo André como apoio 

na organização do referido torneio, nomeadamente para fazer face às despesas com a 

concretização do almoço convívio. ----------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 

desportiva junto da população. ---------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do n. º1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. -------------  

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

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

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

ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ARMÉNIO LANÇA -----  

ASSUNTO: Transferência de Verba ------------------------------------------------------------------   

LOCALIZAÇÃO: Alvalade Sado ----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/900.10.002/4, informação nº1937 de 18/01/2022 da 

Divisão de Cultura e Desporto. ---------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 37,40€ (trinta e sete euros e 

quarenta cêntimos) referente a 22 refeições, servidas pelo Agrupamento de Escolas Profº 

Arménio Lança aos Professores e participantes do CAD de Alvalade no âmbito do projeto 

Desporto em Férias realizado entre os dias 11 e 14 de abril de 2022. -------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. As Escolas que colaboram com a organização do Desporto em Férias 

prestam um apoio muito importante na sua divulgação e confeção de refeições, contribuindo 

assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Adjudicação da aquisição de camião com equipamento combinado de alta 

pressão e aspiração de esgotos --------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2022/300.10.005/63, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

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

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

Dois –Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, da aquisição de Camião com 

equipamento combinado de alta pressão e aspiração de esgotos, à Certoma, Comércio Técnico 

de Máquinas, Lda, pelo valor de 155.750,00 €(Cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e 

cinquenta euros), a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, no valor de 35.822,50 €(Trinta 

e cinco mil, oitocentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos), o que perfaz o montante 

total de 191.572,50 €(Cento e noventa e um mil, quinhentos e setenta e dois euros e cinquenta 

cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com três votos a favor do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha do 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal da Zona de Industria Ligeira de Ermidas Sado –

Lote 5 da Expansão III e Lote nº 4 da Zona de Atividades Económicas Diversificadas. 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.003/31 de 19 de janeiro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM–Revogar a deliberação da Câmara Municipal de 03 de fevereiro de 2022, 

que aprovou a venda do lote nº 5 do Expansão III da ZIL de Ermidas Sado, à empresa Soc. 

Agropecuária Dores & Dores Lda.; ----------------------------------------------------------------------  

DOIS –Aprovar a venda do lote nº 4 da Zona de Atividades Económicas Diversificadas, 

registado sob o artigo predial urbano nº 2552º e descrito na Conservatória do Registo Civil 

Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 1695/20140616, à empresa Soc. 

Agropecuária Dores & Dores Lda.; ----------------------------------------------------------------------  

TRÊS –O lote tem a área de 2.415,00m² e terá o preço de 12,62€/m², perfazendo o valor de 

30.477,30€,e a empresa deverá proceder ao pagamento de acordo com as condições previstas 

no Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém, a 

saber:30% a que corresponde o valor de 9.143,19€, aquando da assinatura do Contrato 

Promessa de Compra e Venda, e o remanescente correspondente a 70% no valor de 

21.334,11€,no ato da outorgada escritura de Compra e Venda; --------------------------------------  

QUATRO –A edificação a erigir no lote 4 da Zona de Atividades Económicas Diversificadas 

terá como objeto o desenvolvimento da atividade a que corresponde o CAE Principal 01420-

R3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:  UM–De acordo com o requerido pelo interessado. --------------------------  

DOIS–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. ----------------------------------------------  

TRÊS -De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Nomeação de auditor externo para certificação legal de contas do Município 

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/300.10.005/110, de 29 de março de 2022, do serviço 

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

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

PROPOSTA: Propor à Assembleia Municipal a nomeação de Rosário Graça & Associados, 

SROC, SA, como auditor externo, para assegurar a certificação legal de contas do Município.  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o previsto no nº 1 do artº 77º da Lei nº73/2013, de 

3 de setembro, (Lei das Finanças Locais). --------------------------------------------------------------  

Dois – Nos termos do previsto na alínea ccc) do nº 1 do artº 33º do Regime Jurídico das 

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia e Pela Senhora Vereadora 

Susana Pádua, eleitos do PS, foi feita a seguinte declaração de voto: “Abstemo-nos por 

considerarmos que deveria ter sido feito o convite a mais do que uma empresa”. ----------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALVALADE ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Alvalade -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 5.594,86 € (Cinco mil 

quinhentos e noventa e quatro euros e oitenta e seis cêntimos) referente ao custo de seguros 

de viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade. ----------------  

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: JOÃO FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS ---------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão da Fração B, do lote 4bloco A, sito na Zona III, em Santiago 

do Cacém ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.200/10, de 19/04/2022, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM –Autorizar o senhor João Francisco Moreira dos Santos, a transmitir o 

direito de superfície que possui sobre a fração B, do artigo 3262º, sito na zona III, em 

Santiago do Cacém e descrito na CRP sob a ficha nº 705/19880628-B, da União de freguesias 

de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, para a senhora Aida Reis Silva 

Cruz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS -Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

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

FUNDAMENTOS: a) conforme as condições de constituição de direito de superfície; --------  

b) de acordo com o solicitado pelo requerente; --------------------------------------------------------  

c) 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. -----------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2021/2022 – Auxílios Económicos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

– Material Escolar e Refeições Escolares ------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/650.10.100/183, de 21/04/2022, da Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde  -------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um –Aprovar as candidaturas das crianças e dos (as) alunos (as) constantes 

nas listagens do anexo I, II e III atribuir escalão A e B e respetivas comparticipações 

(refeições e material escolar), uma vez que reúnem as condições e os princípios enunciados na 

informação nº 10024, de 22.04.2021 e que, foram objeto de deliberação de Câmara, de 

29.04.2021 (Proposta de Agenda nº 10145, de 23.04.2021). -----------------------------------------  

Dois–Transferir a verba de Material Escolar para as papelarias dos Agrupamentos de Escolas 

de: Prof. Arménio Lança –112,50€; Santiago do Cacém –150,00€ e Santo André 87,50€ no 

valor total de 350,00€. -------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia 

de acesso a todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; -----------------------------------------  

2 –Pressupostos subjacentes deliberação de Câmara, de 29.04.2021 (Proposta de Agenda nº 

10145, de 23.04.2021). ------------------------------------------------------------------------------------  

-Alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/3013, de 12 de set; ---------------------------------------  

-Alínea b), do n.º 2, do artigo 11º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto; ----------------------------  

-Nº 1 e nº 2, do artigo 33.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro; -------------------------  

-Nº 1, nº 2 e nº 5 do artigo 8.º, artigos nº 11º, 12º, nº 1, alínea a) e b) do art.º 13º do Despacho 

nº 8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação das medidas de ação 

social escolar, alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela 

Declaração de Retificação nº 451/2017, de 11 de julho, com as alterações efetuadas através do 

Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba- para a AMSA –Academia de Música de Santo 

André --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/850.10.003/3da Divisão de Cultura e Desporto -------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) 

para a AMSA –Academia de Música de Santo André como forma de apoio ao seu Plano de 

Atividades e ao regular funcionamento da Associação. -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-A Associação promove um importante trabalho no ensino e fomento da 

música no nosso município; ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia e Pela Senhora Vereadora 

Susana Pádua, eleitos do PS e pelo Senhor Vereador Luis dos Santos eleito pela Coligação 

Santiago do Cacém Mais, foi feita a seguinte declaração de voto: “Abstemo-nos por 

desconhecer qual o critério para atribuição destas verbas, dado que não existe um 

Regulamento Municipal para o efeito”. -----------------------------------------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Transferência de verba para a AGACAVOALTE –Associação Grupo À 

Cante Alentejano Vozes Além Tejo -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/850.10.003/5 da Divisão de Cultura e Desporto ------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a 

AGACAVOALTE –Associação Grupo À Cante Alentejano Vozes Além Tejo como forma de 

apoio ao seu Plano de Atividades e ao regular funcionamento da associação. ---------------------  

FUNDAMENTOS: 1-A AGACAVOALTE assume um importante papel na preservação do 

Cante Alentejano na comunidade onde está inserida e na divulgação do mesmo dentro e fora 

do município; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia e Pela Senhora Vereadora 

Susana Pádua, eleitos do PS e pelo Senhor Vereador Luis dos Santos eleito pela Coligação 

Santiago do Cacém Mais, foi feita a seguinte declaração de voto: “Abstemo-nos por 

desconhecer qual o critério para atribuição destas verbas, dado que não existe um 

Regulamento Municipal para o efeito”. -----------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE S. BARTOLOMEU DA SERRA 

ASSUNTO: Baile –Autorização de Licença Especial de Ruído e Isenção de Taxas de 

Licenciamento Especial de Ruído e de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória 

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído -2022/450.10.215/12 de 

03/05/2022 e Proc. de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória -2022/450.10.221/14 

de 03/05/2022 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Baile, promovido pela Associação de Moradores de S. Bartolomeu da Serra a realizar no dia 

21 de maio de 2022, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento 

Especial de ruído no valor de 15.22€ e de Diversão Provisória no valor de 13.09€. --------------  

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

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

n.º 9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 

no nº 2 do artigo 6º do regulamento Municipal de Taxas. --------------------------------------------  

TRÊS: A Associação tem vindo a desenvolver iniciativas em prol da comunidade e do seu 

bem-estar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba- para a ARTECORGERAÇÃO--------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/850.10.003/6 da Divisão de Cultura e Desporto ------  

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

PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de vinte e seis de maio. ---------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba para a ASAS –Academia Sénior de Artes e Saberes 

de Santo André --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/850.10.003/4 -----------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar uma transferência de verba no valor de 810,00€ (oitocentos e dez 

euros) para a ASAS –Academia Sénior de Artes e Saberes de Santo André, destinada a apoiar 

o desenvolvimento do Plano de Atividades da associação e o regular funcionamento da 

associação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTOA ASAS desenvolve um importante trabalho na população 

sénior, constitui uma oportunidade de aprendizagem, de exercitação e estimulo das 

capacidades físicas, criativas e cognitivas da população sénior da comunidade onde está 

inserida; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de 

natureza social, cultural, recreativas, entre outras de interesse para o município, conforme 

dispõe o n.º 1 da alínea u) do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado 

no Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual. --------------------------  

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia e Pela Senhora Vereadora 

Susana Pádua, eleitos do PS e pelo Senhor Vereador Luis dos Santos eleito pela Coligação 

Santiago do Cacém Mais, foi feita a seguinte declaração de voto: “Abstemo-nos por 

desconhecer qual o critério para atribuição destas verbas, dado que não existe um 

Regulamento Municipal para o efeito”. -----------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal comum para recrutamento de 1 posto de trabalho 

da carreira e categoria de Assistente Operacional (Motorista de Pesados), em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado --------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2022/250.10.101/8 ------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Pires de Aguiar ----------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 1 posto de 

trabalho de Assistente Operacional (Motorista de Pesados), 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 e utilização da reserva de recrutamento interna que venha a 

ser constituída após a homologação da lista de ordenação final, tendo como número máximo 

as vagas que se verifiquem no mapa de pessoal. -------------------------------------------------------  
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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 e 

das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, 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 do 

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

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

ENTIDADE: ANTÓNIO LUÍS PALMINHA DA CRUZ -----------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Herdade Vale Cercal – União de freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São Bartolomeu da Serra. -------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 03/2022/189 e informação técnica n.º 12849, de 19/04/2022, da 

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

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

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 

prédio “Herdade Vale Cercal”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 25, Secção A, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob n.º 3497/20100803, a favor de Pierre Federil 

Germain Coustols e Ludgero Manuel Seatin Bernard. ------------------------------------------------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com o solicitado. ---------------------------------------------------  

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

agosto, foi solicitada a esta Câmara, através do requerimento n.º 11 810/2022, a emissão de 

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

3497/20100803, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 25 secção A (proveio do prédio 

10 A), Herdade Vale Cercal, na união de freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

pode emitir parecer desfavorável à emissão da certidão agora requerida se existirem provas de 

que o ato ou negócio a realizar visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal 

vigente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: FERNANDO DIAS HENRIQUES ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre a constituição de compropriedade --------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Outeiro da Pedra, freguesia de Ermidas-Sado ----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 03/2022/194 e informação técnica n.º 12997 de 19/04/2022, da 

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

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

PROPOSTA:UM:-Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 

prédio denominado de “Outeiro da Pedra” sito em Ermidas Sado, inscrito na matriz sob o 

rústico 33 secção A e descrito na conservatória do Registo Predial sob o nº 445/19921211 

com a área total de 10,356300 há da freguesia de Ermidas Sado, a favor de Alexandre Manuel 

Pessoa Teixeira e Maaik Tetje Meindertsma Smits. ---------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: UM: Através do requerimento n.º 12 169, de 19 de abril de 2022, a 

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

445/19921211, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 33, secção A, em “Outeiro da 

Pedra”, na freguesia de Ermidas Sado, sobre constituição de compropriedade a favor de 

Alexandre Manuel Pessoa Teixeira e Maaik Tetje Meindertsma Smits. ----------------------------  

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

pode emitir parecer desfavorável à emissão da certidão agora requerida se existirem provas de 

que o ato ou negócio a realizar visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal 

vigente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: DÁRIO VILHENA LOPES CÂNDIDO --------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Vale Poço, São Bartolomeu da Serra --------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/197, de 19/04/2022, da Divisão de Ordenamento e 

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

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

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 

prédio denominado Vale Poço, inscrito na matriz sob o artigo rústico 82, Secção “1E” e 

matriz urbana, sob o artigo724, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

96/19860421, a favor de Dário Vilhena Lopes Cândido e António Francisco Vilhena Lopes 

Cândido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

agosto, foi requerido a esta Câmara, através do requerimento n.º 12175, de 19/04/2022, a 

emissão de certidão de compropriedade sobre o prédio denominado Vale Poço descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 96/19860421, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artº 724 e matriz predial rústica sob o artigo 82, secção 1E, com a área de 0,375000 ha, da 

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

de Dário Vilhena Lopes Cândido e António Francisco Vilhena Lopes Cândido. ------------------  

DOIS: De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos. ---  

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

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

visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente. -----------------------------  
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QUATRO: Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a 

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

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

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

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

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

ENTIDADE: 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 M do prédio destinado a habitação, sito no Passeio das Barcas, 

Banda 7 –Edifício 2 –1G (Bairro do Pica Pau) em Vila Nova de Santo André da Freguesia de 

Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 12123 de 18/04/2022 -Processo 42/2022/4 da 

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

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

PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de vinte e seis de maio. ---------------------------  

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 “A”, correspondente a habitação localizada na Rua Prof. Egas 

Moniz, n.º 74, cave esquerda 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 13 149, de 28/04/2022 - Processo 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) de Santiago 

do Cacém – Fração “A” correspondente à habitação localizada na Rua Prof. Egas Moniz, n.º 

74, cave esquerda, em Santiago do Cacém, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3293 

e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 251, da União de Freguesias de 

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

dia 16/05/2022, pelo valor de transação de 130.000,00€ (cento e trinta 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. -----------------------------------------------------------------------------  
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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 Luís de Camões, n.º 5 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 12 665 de 22/04/2022 - 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) de Santiago 

do Cacém, correspondente à habitação localizada na Rua Luís de Camões, n.º 5, em Santiago 

do Cacém, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 304 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3652, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e 

São Bartolomeu, com data previsível de transmissão para dia 13/05/2022, pelo valor de 

transação de 30.000,00€ (trinta 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 ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Frações "V" e “X”, sitas na Avenida de Santiago, Bloco 10.2, Frente 4, 

cave 22 e cave 23, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André ------------------  

REFERÊNCIA: Documentos de Entrada n.º 12 659 e n.º 12 662, de 22/04/2022 - Processo 

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 dos imóveis localizados em Área de Reabilitação Urbana do Centro 

Urbano de Vila Nova de Santo André - Frações "V" e “X”, destinadas a Arrecadação, sitas na 

Avenida de Santiago, Bloco 10.2, Frente 4, cave 22 e cave 23, em Vila Nova de Santo André, 

prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3737 e descrito na Conservatória de Registo 

Predial sob o n.º 1390, da freguesia de Santo André, com data previsível de transmissão para 

dia 17/05/2022, pelos valores de 1.360,10 € (mil, trezentos e sessenta euros e dez cêntimos) e 
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3.441,54 € (três mil, quatrocentos e quarenta e um euros, e cinquenta e quatro cêntimos), 

respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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: 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 “N”, sita na Praceta da Lagoa da Sancha, n.º 25 em Vila 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 13661 de 03/05/2022 - Processo 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 em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

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

na Praceta da Lagoa da Sancha, n.º 25, anteriormente designado de Bairro da Atalaia Sul, 

Bloco 12A, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 3088 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1843, da freguesia de Santo André, com data 

previsível de transmissão para dia 13/05/2022, pelo valor de transação de 73.000,00 € (setenta 

e três 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. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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: Imóvel sito na Rua João Sousa Farelo em Cercal do Alentejo, da 

freguesia de Cercal do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 13659 de 03/05/2022 - Processo 42/2022/6 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, na Rua João Sousa Farelo, prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo 3 228 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 10 86, da freguesia 

de Cercal do Alentejo com o valor de transação de 47.500,00 € (quarenta 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. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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 onze horas e quarenta minutos. ----------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


