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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM -------------------------------  

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

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, na Sala de reuniões da Sede da 

Junta de Freguesia de Alvalade, em Alvalade, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos 

Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 

Santos, Vice-Presidente, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim 

Mestre Pereira, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, 

Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.   ------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

dezasseis, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO BLOCO DE ESQUERDA ---------------------  

ASSUNTO: Projeto de Lei n.º 775/XIV/2.ª Capacitação de Autarquias e Revisão de 

Critérios para a Gestão de Combustível  --------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa  --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/57 do Gabinete de Apoio à Presidência. -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Lei n.º 775/XIV/2.ª Capacitação de Autarquias 

e Revisão de Critérios para a Gestão de Combustível, submetido a votação no Parlamento no 

dia 15 de abril de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES”  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Divulgação do agendamento para discussão de iniciativa do Partido 

Ecologista “Os Verdes” sobre expansão do prazo para a limpeza das redes de gestão de 

combustíveis nos espaços florestais no passado dia 15 de abril, em plenário da 

Assembleia da República.  --------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa  --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/58 do Gabinete de Apoio à Presidência.  ------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do documento remetido pelo Grupo Parlamentar “Os Verdes”, 

no qual informam que, no dia 15 de abril de 2021, foi discutida, em plenário da Assembleia da 

República, o Projeto de Lei Nº 700/XIV/2ª, que procede à expansão do prazo para a limpeza 

das redes de gestão de combustíveis nos espaços florestais e impede que as coimas previstas 

no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho sejam duplicadas. -------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Cedência de Terreno à SARTEAM –Associação de Voluntariado de 

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

LOCALIZAÇÃO: Anexo à ZIL, em Vila Nova de Santo André. -----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo DAGF/SAP/PAT -2021/300.50.201/36. --------------------------------  

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

PROPOSTA:UM –Aprovar a cedência por Comodato, de uma parcela de terreno anexo à ZIL 

de Vila Nova de Santo André, com 6000,00m², e que faz parte dos prédios rústicos inscritos 

na matriz sob os artigos 39º e 41º da Secção H, da Freguesia de Santo André, pelo período de 
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5 anos, à SARTEAM –Associação de Voluntariado de Proteção Civil, destinado a “Parque de 

Escombros” para treino de cães de busca e salvamento, inerente ao desenvolvimento da sua 

atividade.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS–Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, conforme documento em anexo. ----------  

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

ASSUNTO: Transferência de competências na área da ação social  ----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/150.10.100/4, do Gabinete de Apoio à Presidência  --------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar submeter a deliberação da Assembleia Municipal a rejeição para 

o ano de 2021, das competências transferidas por via do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 21 de 

agosto, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

entidades intermunicipais no domínio da ação social;  -------------------------------------------------  

Dois: Comunicar à Direção Geral das Autarquias Locais a presente deliberação.  ----------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: Um: Os órgãos Municipais do Município de Santiago do 

Cacém têm vindo a recusar a transferência de competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto, por estas não corresponderem às necessidades efetivas das populações e à 

realidade das autarquias locais;  ---------------------------------------------------------------------------  

Dois: De facto, o subfinanciamento do Poder Local, a transferência de encargos em distintas 

área, que mais não fazem do que alijar responsabilidades, colocando sérios problemas à gestão 

das autarquias e em nada contribuindo para a prestação de melhores serviços, antes pelo 

contrário, criando novos entraves à resposta aos problemas e anseios das populações.  ----------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Relativamente ao ano 2021, os municípios que não 

pretendam assumir as competências previstas no Decreto-lei n.º 55/2020 de 12 de agosto, 

podem faze-lo mediante comunicação desse facto à Direção Geral das Autarquias Locais, após 

previa deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias após a publicação, no Diário da 

República, do despacho previsto no n.º 3 do artigo 16.º e das portarias referidas nos artigos 

10.º e 11.º (Portaria n.º 63/2021, Portaria n.º 64/2021, Portaria n.º 65/2021 Portaria n.º 

66/2021, todas de 17 de março), conforme dispõe o n.º 2 do artigo 24.º do referido diploma. ---  

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

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

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

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

ASSUNTO: Adjudicação da empreitada de Valorização do Espaço Público no Passeio 

das Barcas em Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/12, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

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

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

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

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

Arquijardim, S.A., pelo valor de 226 491,49 €, a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, 

perfazendo o montante global de 240 080,98 €;  --------------------------------------------------------  
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Três – Aprovar a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário, conforme documento em 

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

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

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

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

adjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º 

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

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

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES”  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Divulgação da Pergunta n.º 1767/XIV/2.ª do Partido Ecologista “Os Verdes” 

ao Governo sobre o projeto de central fotovoltaica em Vale de Água - Santiago do 

Cacém  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa  --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/59 do Gabinete de Apoio à Presidência.  

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

TOMAR CONHECIMENTO da pergunta dos Senhores Deputados do Partido Ecologista 

“Os Verdes”, Mariana Silva e José Luís Ferreira ao Governo (através do Ministro do 

Ambiente e Ação Climática) sobre o projeto de central fotovoltaica em Vale de Água, 

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Alojamento a Estagiários da Universidade do Algarve ------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.201/41, de 14 de abril de 2021, Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Um - Aprovar a cedência por Contrato de Comodato, da fração autónoma 

designada pelas letras “AK”, correspondente ao 1º andar, nº 15, do prédio sito no Bairro do 

Pinhal, Bloco B6, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz predial da freguesia de 

Santo André com o artigo 2496º, aos estagiários Rodrigo Grilo de Almeida Mota, Ana 

Catarina Jacinta Fernandes, Miguel Forte Prista Monteiro e Ulyana Pidhirna. ---------------------  

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

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com a alínea g) do nº 1 do artigo 33º, do Regime 

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Habitação, designada de Fração “D” sita na Avenida de Sines, Bloco 6, 

1.º Esq.º, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André.  ----------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 10261 de 13/04/2021 - Processo 

2021/300.10.009/36 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  ---------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.  ----------------------------------------  
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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, correspondente à habitação designada por fração autónoma "D” 

localizada na Avenida de Sines, Bloco 6, 1.º Esq.º em Vila Nova de Santo André, freguesia de 

Santo André, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 1529 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 1331/19910208, da freguesia de Santo André, com o valor de 

transação de 110.000,00 € (cento de dez mil euros).  --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- 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.  --------------------------------------------------------  

2- 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.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

3- 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: JOÃO MANUEL RODRIGUES VILHENA COSTA  ---------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de ampliação de Edifício existente destinado a 

habitação e apoio agrícola.  ------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cruz do Alcaide, União das freguesias Santiago do Cacém, Santa Cruz e 

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

REFERÊNCIA: Informação Prévia 06/2021/21, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística, em nome de João Manuel Rodrigues Vilhena Costa. --------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.  ----------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a implantação de ampliação de edifício existente destinado a 

habitação e Apoio Agrícola, nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado “Cruz do Alcaide da União das Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra” inscrito na matriz rústica art.º 2 

secção “T” (Parte) descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 3984, da União 

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

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade.  ----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal.  ------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, não se encontra abrangida por nenhuma 

condicionante (servidão administrativa ou restrição de utilidade pública), está localizada numa 

área classificada como de BAIXO risco de incêndio com afastamento da proposta de 

implantação ao limite do prédio da edificação de cerca de 15 m e entre 12,50 a 15 m da 

mancha florestal.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 23 de março de 2021. ------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA ISABEL LAMPREIA MENDONÇA BRAZÃO SANTOS -----------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Aumento de Compartes. ------------  

LOCALIZAÇÃO: “Herdade da Várzea Grande” em Ermidas-Sado, Freguesia de Ermidas-

Sado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/121 e informação técnica n.º 9647/2021, de 19-04-2021, 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes para 

o prédio RÚSTICO denominado “Herdade da Várzea Grande” em Ermidas-Sado, Freguesia 

de Ermidas-Sado, inscrito na matriz sob o artigo rústico 13, Secção “BB1”,descritona 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 1220/20070906, com área total 223,1093 há em 

Ermidas-Sado, Freguesia de Ermidas-Sado, a favor de Diogo Mendonça Brazão Santos; 

Bernardo Mendonça Brazão Santos e Mafalda Mendonça Brazão Santos. -------------------------  

2-Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 8917, de 29/03/2021, é solicitado emissão 

de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio RÚSTICO denominado 

“Herdade da Várzea Grande” em Ermidas-Sado, Freguesia de Ermidas-Sado, inscrito na 

matriz sob o artigo rústico 13, Secção “BB1”,descritona Conservatória do Registo Predial sob 

o nº 1220/20070906, com área total 223,1093 há em Ermidas-Sado, Freguesia de Ermidas-

Sado, a favor de Diogo Mendonça Brazão Santos; Bernardo Mendonça Brazão Santos e 

Mafalda Mendonça Brazão Santos. -----------------------------------------------------------------------  

2-De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lein.º91/95, 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.  

3-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.  -----------------------------  

4-Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fraccionamento 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: AURÉLIO FILIPE MORAIS NEIVA E OUTROS ------------------------------   
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ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2021/1 em nome de Aurélio Filipe Morais 

Neiva e Outros – Loteamento da Courela da Guarita do Cabeço lotes 3 e 13 –Aldeia de 

Santo André, freguesia de Santo André.  -------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Courela da Guarita do Cabeço Lotes 3 e 13 –Aldeia de 

Santo André, freguesia de Santo André.  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2021/1 de 19/02/2021 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.  ----------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2021/1, para o Loteamento da 

Courela da Guarita do Cabeço Lotes 3 e 13 –Aldeia de Santo André, freguesia de Santo 

André, prédios descrito na conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 4052/20080702 e 

4062/20080702, respetivamente, da freguesia de Santo André, conforme memória descritiva e 

planta síntese em anexo.  -----------------------------------------------------------------------------------  

A operação consiste essencialmente na alteração ao regulamento aprovado, no seu artigo 9.º e 

à não aplicação dos artigos 14º; 15º; 16º e 17º, nos lotes 3 e 13, dado que não se trata de uma 

zona histórica ou com elementos de interesse patrimonial ou municipal, mas sim de uma zona 

urbanisticamente recente, em expansão, sem referências arquitetónicas que se devam ter em 

relevância.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não é proposto o aumento de áreas nem alteração de polígonos de implantação. Não serão 

permitidas caixilharias nem serralharias em alumínio anodizado, assim como não serão 

permitidas paredes exteriores revestidas com desperdício de pedras, como mármore ou 

azulejos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Há lugar ao pagamento de taxas administrativas no valor de 63,36€ (sessenta e três euros e 

trinta e seis cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 

termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 (RJUE), na sua atual 

redação, e n.º 2 do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 

(RMEU), não tendo sido apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues 

reclamações, sugestões ou observações.  -----------------------------------------------------------------  

2- Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, na sua atual redação, cabe à 

Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública –Arrendamentos Rurais. -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.005/98,de 29/03/2021da Divisão de Administração 

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

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

PROPOSTA 1: Adjudicar à Senhora Vera Lúcia Caniceira o Lote 1 -“BOAVISTA”–com a 

área total de 22,59ha; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Monte Novo da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 2º da Secção I.  --------  

Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 3º da Secção I.  ----------------------------  

Herdade da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 8º da Secção I.  -------------  

Courela das Oliveiras da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 12º da Secção 

I, pelo valor de cinquenta e um euros por hectare e nas restantes condições da Hasta Pública. --  

Fundamentos: 1. A base de licitação era de cinquenta euros por hectare. -------------------------  

2. Proposta mais elevada. -----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA 2: Considerar deserto o Lote 2 -“PROPRIEDADE ANEXAS À ZIL DE 

SANTIAGO DO CACÉM”- com a área total de 3,27ha; --------------------------------------------  

Moinho do Rio da Velha, inscrito na matriz predial sob o artigo 224º da Secção L.  -------------  

Rio da Velha, inscrito na matriz predial sob o artigo 289º da Secção L. ----------------------------  

Fundamentos: Não houve interessados. -----------------------------------------------------------------  

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

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

PROPOSTA 3: Adjudicar ao Senhor João Manuel Paixão Costa o Lote 3 -“HERDADE DO 

CANAL”-com a área total de 28,87ha; ------------------------------------------------------------------  

Parcela – Herdade do Canal, inscrito na matriz predial sob o artigo 1º da Secção O, pelo valor 

de cem euros por hectare e nas restantes condições da Hasta Pública.-------------------------------  

Fundamentos: 1. A base de licitação era de cinquenta euros por hectare. -------------------------  

2. Proposta mais elevada. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PROPOSTA 4: Adjudicar à Senhora Vera Lúcia da Silva Caniceira o Lote 4 -“PINHAL DO 

CONCELHO”-com a área total de 175,50ha; ----------------------------------------------------------  

Parcela –Pinhal do Concelho, inscrito na matriz predial sob o artigo 88º da Secção J, pelo 

valor de sessenta e dois euros e nas restantes condições da Hasta Pública. -------------------------  

Fundamentos: 1. A base de licitação era de cinquenta euros por hectare. -------------------------  

2. Proposta mais elevada. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: AMAC -Valor dos ingressos espetáculos FITA 2021 -29 abril a 8 maio. -------  

LOCALIZAÇÃO: Auditório Municipal António Chainho, Santiago do Cacém -----------------  

REFERÊNCIA: 2020/900.10.001/41, 30/12/2020, DCD --------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar o valor único dos ingressos de 3€ por espetáculo, Teatro -Quarteto da 

 Alba 2.0–30 abril, Palestra –Concerto–VÁLVULA–7 maio e Dança Contemporânea–

ANTROPOFOBIA–8 maio. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Apoio à edição do livro intitulado "Lendas de Santiago do Cacém, um 

Património a Preservar", de Fernando Lopes Graça. ----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2020/850.10.600/60, de 22/12/2020- Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo).  ----------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres  ------------------------------------------------  

PROPOSTA: propõe-se a aquisição de 50 exemplares do livro, “Lendas de Santiago do 

Cacém, um Património a Preservar", de Fernando Lopes Graça pelo valor de 750,00€ (+ 

40.00€ de despesas de transporte).  -----------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1-Trata-se de uma obra que retrata cerca de 25 lendas, representativas de 

todas as freguesias do concelho, ilustradas por imagens a preto e branco, alusivas às freguesias 

a que as lendas correspondam. -----------------------------------------------------------------------------   

2- De acordo com o exposto nas alíneas p), u) e ff) do artigo 33 do Regime Jurídico das 

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

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 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 trinta minutos.  --------------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


