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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE SETE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS----------------------------  ------  

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

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, na Sala de Convívio de São 

Bartolomeu da Serra, em São Bartolomeu da Serra, compareceram o Senhor Álvaro dos 

Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Albano Joaquim Mestre Pereira, Vice-

Presidente, Artur Manuel Fernandes Ceia, Luís Filipe dos Santos, Sónia Regina Sobral 

Gonçalves, Susana Louro Caiado Correia Pádua, Mónica Fialho Pires de Aguiar, Vereadores, 

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

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

Verificou-se a ausência temporária da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. ---------------------  

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

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

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

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia seis de julho de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 8.349.857,33€ (oito milhões trezentos e quarenta e nove 

mil oitocentos e cinquenta e sete euros e trinta e três cêntimos). ------------------------------------  

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 320.768,11€ (trezentos e vinte mil setecentos e sessenta 

e oito euros e três cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: SOCIEDADE DA JUVENTUDE CERCALENSE  -------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento relativo ao apoio de transporte concedido pela Câmara 

Municipal  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/950.20.300/6 do Gabinete de Apoio à Presidência.  -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento efetuado pela Sociedade da Juventude 

Cercalense, no apoio prestado pela Câmara Municipal, na cedência de transporte para as 

deslocações das equipas de Infantis e Iniciados, para os jogos do Torneio Complementar da 

Associação de Futebol de Setúbal. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do meu despacho de 15-06-2022 exarado no documento I-

19927 de 15-06-2022, que aprovou a 7ª Alteração ao Orçamento da despesa 2022/2026 e a 7ª 

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

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

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

ASSUNTO: Cálculo de revisão de preços provisório -Qualificação da Área de 

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

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

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

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

PROPOSTA:UM –Aprovar o cálculo da revisão de Preços provisório, da empreitada de 

Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Vila Nova de Santo André, no valor de 

26.724,60€, acrescido de IVA, no total de 28.328,08€, a fim do mesmo ser enviado ao 

empreiteiro para posterior emissão de fatura, de acordo com o seguinte cabimento: objetivo 

3.2.1.1, projeto 2018/69. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –A empreitada em referência foi adjudicada à empresa Submerci - 

Construção e Urbanizações, Lda., por deliberação de Câmara de 08.07.2021, foi consignada a 

02.02.2022, e teve inicio dos trabalhos a 21.03.2022. -------------------------------------------------  

O contrato de empreitada é escrito n.º 80/2021, no valor de 2.175.597,02€, acrescido de IVA, 

no total de 2.306.132,84€, estando os encargos previstos em PPI no objetivo 3.2.1.1, 

projeto2018/69.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Até à presente data foram faturados 3autos de medição no valor de 226.199,75€, acrescido de 

IVA, no total de 239.771,74€. ----------------------------------------------------------------------------  

DOIS - De acordo com o art.º 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto 

lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar, e 

cláusula 38ª do caderno de encargos do referido procedimento. -------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por maioria, com quatro votos a favor, do senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

senhor Vereador Albano Pereira e das senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

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

Três abstenções, do senhor Vereador Artur Ceia e da senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS e do senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

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

ENTIDADE: RUFINA MARIA SILVA  -------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitados na fatura n.º 001/103606/2021 no valor de 669,03€, referente ao 

consumidor n.º 5567. -------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sonega, Cecal do Alentejo. 

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/350.30.001/251, documento interno nº 20600 de 

23/06/2022, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: autorizar a redução de 80,34€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e 

356,87€ na tarifa variável da Água (sem IVA).  -------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. --  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: FEDERAÇÃO PORTUGUESADE BASQUETEBOL ---------------------------  

ASSUNTO: Construção de dois campos de BasketArt --------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/150.10.500/32, de 23/6/2022 do Serviço Municipal de Desporto. -------  

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

PROPOSTA: aprovara minuta de protocolo para a construção de dois campos de BasketArt 

no Bairro Azul em Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Este tipo de protocolo assenta no princípio da promoção da prática do 

desporto no concelho de modo a permitir e proporcionar melhores condições para a prática 

desportiva das populações. --------------------------------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: “CIRCO ARENA” ----------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto Itinerante –Ratificação de Despacho  ---------------  

LOCALIZAÇÃO: Recinto da Feira em Vila Nova de Santo André -------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento Nº 2022/450.10.221/31 de 14 de junho de 2022. 

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

PROPOSTA: Ratificar o meu Despacho de 27 de junho de 2022 referente ao Licenciamento 

de Recinto Itinerante “Circo Arena” para a realização dos espetáculos do “Circo Arena” nos 

dias 24 a 26de junho de 2022 no Recinto da Feira em Vila Nova de Santo André. ---------------  

FUNDAMENTOS: 1-Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 

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

presidente praticar quaisquer atos da competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos 

sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua pratica. -----------------------------  

2-Écompetência da Câmara Municipal a emissão de Licenças de Recinto Itinerantes, ao 

abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 309/2002 de 16/12, conjugado com o 

Decreto-Lei nº 268/2009 de 29 de setembro. -----------------------------------------------------------  

3-Por lapso dos serviços não chegou a ser incluída na ordem do dia para a reunião de Câmara 

de 23 de junho de 2022. -----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: “CIRCO ARENA” ----------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto Itinerante  -------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Junto ao Campo de Futebol Alternativo em Santiago do Cacém ------------  

REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento Nº 2022/450.10.221/37 de 24 de junho de 2022. 

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

PROPOSTA: Se aprove o Licenciamento de Recinto Itinerante para a realização dos 

espetáculos do “Circo Arena” de 22 a 24 e de 29 a 31 de julho de 2022 às 17h e às 21h30. ----  

FUNDAMENTOS: é competência da Câmara Municipal a emissão de Licenças de Recinto 

Itinerantes, ao abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 309/2002, de 16/12, 

conjugado com o Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro. -------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CERCAL DO ALENTEJO -----------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licença Especial de Ruido – Ratificação de despacho -----------------------------  
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REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de 2019/450.10.215/38de 21/07/2021 da 

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

LOCALIZAÇÃO: Parada do Quartel dos Bombeiros do Cercal -----------------------------------  

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

PROPOSTA: ratificar o meu Despacho de 30de junho de 2022 referente à Licença Especial 

de Ruído para a realização de um Baile no dia01/07/2019das 22h às 05h, promovido pela 

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

FUNDAMENTOS: 1-Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 

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

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

ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática. -----------------------------------------  

2-É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do 

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

3-A Associação não entregou os elementos necessários ao Processo em tempo útil de ser 

deliberado o Licenciamento pela Câmara. --------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Empreitada de execução de revestimento duplo, em caminhos no concelho. 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.001/13, de 19/05/2022 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 execução 

de revestimento duplo, em caminhos no concelho, à entidade Construções J.J.R. & Filhos, 

SA., pelo valor de 385.530,16 €, a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o 

montante global de 408 661,97 €;  -----------------------------------------------------------------------  

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 maioria, com quatro votos a favor, do senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

senhor Vereador Albano Pereira e das senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

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

Três abstenções, do senhor Vereador Artur Ceia e da senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS e do senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

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

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

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

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a Venda do Edifício do antigo Colégio de São 

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

REFERÊNCIA: 1999/300.50.201/5, de 05/01/1999, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: ratificar o meu despacho de 01 de julho de 2022, relativo ao assunto em 

epígrafe, através do qual foi decidido não ser exercido o direito de preferência por este 

Município relativamente à venda a efetuar pelos proprietários do antigo Colégio de São José, 

uma vez que não está previsto em orçamento verba para a sua aquisição, e se perspetivar a 

continuidade do arrendamento do mesmo. --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: nos termos do disposto no nº 3, do artigo 35º do Regime Jurídico das 

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por maioria, com quatro votos a favor, do senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

senhor Vereador Albano Pereira e das senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

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

Três abstenções, do senhor Vereador Artur Ceia e da senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS e do senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

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

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

ASSUNTO: Cálculo de revisão de preços provisório -Reconstrução do Edifício do 

Cinema de Alvalade --------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/7 de 12-02-2021, da Secção de 

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

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

PROPOSTA:UM –Aprovar o cálculo da revisão de Preços provisório, da empreitada de 

Reconstrução do Edifício do Cinema de Alvalade, no valor de 20.202,94€, acrescido de IVA, 

no total de 21.415,12€, a fim do mesmo ser enviado ao empreiteiro para posterior emissão de 

fatura, de acordo com o seguinte cabimento: objetivo 2.5.1.7.2, projeto2020/056. ---------------  

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

reunião de Câmara de 17-06-2021, à empresa Digiviana-Unipessoal, Lda., foi consignada a 

27.08.2021, e teve inicio dos trabalhos a 13.09.2021. -------------------------------------------------  

O contrato de empreitada é escrito n.º 68/2021, no valor de 939.014,54€, acrescido de IVA, 

no total de 995.355,14€. -----------------------------------------------------------------------------------  

Até à presente data foram faturados 9autos de medição no valor de 284.545,52€, acrescido de 

IVA, no total de 301.618,25€. ----------------------------------------------------------------------------  

DOIS - De acordo com o artº 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto 

Lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar, e 

cláusula 38ª do caderno de encargos do referido procedimento. -------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por maioria, com quatro votos a favor, do senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

senhor Vereador Albano Pereira e das senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

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

Três abstenções, do senhor Vereador Artur Ceia e da senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS e do senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia e pela Senhora 

Vereadora Susana Pádua, eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: 
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“1 - O edifício do antigo Colégio de São José é um imóvel situado no centro da cidade de 

Santiago do Cacém reconhecido por toda a população, não só por ter sido o anterior colégio e 

liceu, como, por há muitos anos, albergar vários serviços e associações que desempenham um 

papel fundamental em diferentes áreas, seja da cultura, seja no âmbito social. --------------------  

É também conhecido, há muitos meses, que o edifício se encontra à venda pelos seus 

proprietários. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - No passado dia 23 de Junho, em reunião de Câmara foi perguntado pelos vereadores do 

PS, qual a situação do edifício quanto ao processo de venda. ----------------------------------------  

Na informação prestada foi referido que era sabido, informalmente, que o imóvel estava à 

venda e que haveria um problema com a recolocação dessas instituições noutro espaço na 

cidade quando se efetivasse a venda. --------------------------------------------------------------------  

Fomos informados que nada mais se conhecia sobre o processo de venda. ------------------------  

3 - Ora, passados quinze dias vimos a saber que não só a CM tinha sido notificada, em maio, 

para exercer o direito de preferência, como já tinha sido declarada intenção, em Abril de 

2022, de não exercer esse direito. ------------------------------------------------------------------------  

4- Lamentamos o facto de não terem sido prestados, na anterior reunião de câmara, todos os 

esclarecimentos corretos sobre este assunto, como o de se enveredar por uma solução que não 

seja o exercício do direito de preferência.  Este edifício com toda a sua história e potencial 

teria muito a adicionar à esfera pública e ao Município de Santiago do Cacém. ------------------  

Assim, os vereadores do PS votam contra a proposta apresentada”. --------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Liberação de Seguro Caução (3º e 4º ano de garantia) -Construção do 

Edifício Mortuário de Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2016/300.10.001/8, de 09/06/2016, da Divisão de Projeto e 

Obras- (Processo 01.08.04/DPO/16 - papel).  ----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a liberação de (15%+15%)do valor da caução e reforço de 

caução, relativa ao 3º e 4º ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 2.036,03€ e o 

valor a liberar (reforço caução) de 2.081,54€, o que totaliza o montante de 4.117,57€(quatro 

mil, cento dezassete euros e cinquenta, sete cêntimos).  ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: A empreitada em referência foi adjudicada à empresa 

Handl e Construções, Lda., por deliberação de Câmara de 17.11.2016, consignada no dia 

06.02.2017 e teve a receção provisória a 18.05.2018. -------------------------------------------------  

O contrato de empreitada é escrito n.º 76A/2016, no valor de 135.735,50€, acrescido de IVA 

(8.144,13€), no total de 143.879,63€, estando os encargos previstos em PPI no objetivo 

1.1.1.1.1., projeto n.º 2016/04. ---------------------------------------------------------------------------  

Correspondendo ao 3ºe 4º ano do período de garantia, realizou-se a vistoria à obra em 

referência para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha 

anomalias imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a 

liberação da parcela (30%+30%) correspondente à caução e reforço de caução do aludido 

contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DE DIREITO: Nº 5 do art.º 295º e art.º 397º do Código dos Contratos Públicos aprovado 

pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro, na redação atual e respetiva legislação 

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por maioria, com quatro votos a favor, do senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

senhor Vereador Albano Pereira e das senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

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

eleitos do PS e do senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

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

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

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

ASSUNTO: Projeto de Execução da “Loja do Cidadão de Santiago do Cacém” ------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2022/300.30.001/6, de 01/07/2022, da Divisão de Projeto e 

Obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM-Aprovar o projeto de execução da Loja do Cidadão de Santiago do 

Cacém, que se apresenta em anexo.----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-O projeto foi elaborado internamente porá equipa multidisciplinar 

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

DOIS –A obra encontra-se prevista em PPI de acordo como objetivo 1.1.1.1.1, projeto n.º 

2022/1 e classificação económica 07.01.03.01. --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por maioria, com quatro votos a favor, do senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

senhor Vereador Albano Pereira e das senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

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

Três abstenções, do senhor Vereador Artur Ceia e da senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS e do senhor Vereador Luís dos Santos eleito pela Coligação Santiago do Cacém 

Mais. 

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

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

minha abstenção tem essencialmente a ver com a questão do financiamento, que foi explicada 

pelo Senhor Presidente, e também porque continuo a ter muitas reservas relativamente ao que 

irá causar em termos de estacionamento e circulação dentro de Santiago do Cacém.” -----------  

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

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

ASSUNTO: Arrendamento do antigo Colégio de São José–Contrato-Promessa de 

Arrendamento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/300.50.201/290, de 01/07/2022, do Gabinete de Apoio à Presidência. 

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

PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato-Promessa de Arrendamento relativo ao antigo 

Colégio de São José, inscrito na matriz predial urbana sob o Artigo 3673º, da União de 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a celebrar com a 

empresa Proeza Inevitável, Lda., pelo valor mensal de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos 

euros), conforme documento em anexo. ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Por motivos de venda do imóvel em questão pelos atuais 

proprietários, conforme contrato-promessa de compra e venda já celebrado com a entidade 

Proeza Inevitável, Lda.  -----------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-07-07                                                                                                         Pág. 8 

DOIS – Conforme condições já acordadas com a promitente adquirente.  -------------------------  

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

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por maioria, com quatro votos a favor, do senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

senhor Vereador Albano Pereira e das senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

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

Dois votos contra, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia e pela Senhora 

Vereadora Susana Pádua, eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: 

“1- Ao ser apreciado a minuta de contrato de arrendamento, por 15 anos, entre a Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém e os promitentes compradores do mesmo edifício, 

verificamos que neste contrato estipula-se uma duração do arrendamento de 15 anos e o 

pagamento de uma renda mensal de 4500€. ------------------------------------------------------------  

2- Ora isto significa que, a CM não deseja exercer a preferência por um imóvel cujo valor de 

venda é de 779.460€, mas continuará a despender durante o período de arrendamento um 

valor de 4500€ mensais, que se o contrato prevalecer por 15 anos, conforme minuta de 

contrato, terá um valor superior, 810.000€. -------------------------------------------------------------  

5 - Ora, não podem os vereadores do PS darem qualquer acolhimento a qualquer uma das 

propostas apresentadas, seja a de não exercício do direito de preferência (ponto 1.10), seja 

neste ponto (1-14) a de celebração do contrato de arrendamento. -----------------------------------  

Os vereadores do PS votam contra as propostas apresentadas para o edifício do antigo 

Colégio de São José, lamentando não só não terem sido prestados, na anterior reunião de 

câmara, todos os esclarecimentos sobre este assunto, Conforme solicitado, como o facto  de se 

enveredar por uma solução, que  penaliza e penalizará  a longo prazo financeiramente a 

autarquia, além de subtrair à esfera pública um edifício que poderia contribuir, entre outras 

soluções, para minimizar os conhecidos constrangimentos de espaços de que a autarquia diz 

tanto carecer”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Normas de Participação –Feira do Monte 2022 -------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/900.10.503/8 de 07 de janeiro de 2022 da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: aprovar as normas de participação da Feira do Monte 2022, em anexo. ----------  

FUNDAMENTOS: De Facto: manter o intuito de melhoria que gradualmente se tem 

introduzido, considerando o propósito de empreender uma dinamização sistemática ao evento. 

De Direito: Alínea e) n.º 1 art.º 33 do Regime das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2019 de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por maioria, com cinco votos a favor, do senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

senhor Vereador Albano Pereira e das senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica 

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

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

Duas abstenções, do senhor Vereador Artur Ceia e da senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ESTAÇÃO DO COMBOIO BAR, LDA. -------------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência de arrecadação, sita na Quinta do Chafariz, em Santiago do 

Cacém. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2014/300.50.201/2, de 2014/05/19, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a cedência de um espaço com a área de 9,00 m2, sito na Quinta 

do Chafariz, destinada a Arrumos, à “Estação do Comboio Bar, Lda”, atual explorador do Bar 

daquele Parque. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS –Aprovar a Minuta da Adenda ao Contrato de Concessão celebrado em 30/06/2014, 

conforme documento em anexo. -------------------------------------------------------------------------  

TRÊS–Atualizar o valor da renda mensal, passando a mesma a ser de 174,45 €. -----------------  

FUNDAMENTOS: UM –Tendo em conta a solicitação do gerente da empresa Estação do 

Comboio Bar, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Alienação da Propriedade do Solo do Lote nº 35 do Loteamento Municipal 

Bairro Zeca Afonso. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2020/300.50.200/28, de 21/09/2020, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: aprovar a alienação da propriedade do solo do lote n.º 35, com a área de 

259,00m², sito no do Loteamento Municipal Bairro Zeca Afonso, inscrito na matriz sob o 

artigo 2736º e descrito na C.R.C.P.C.A. sob a ficha n.º 00138 da freguesia do Cercal do 

Alentejo, no Concelho de Santiago do Cacém, ao Senhor António Manuel dos Santos 

Guerreiro Vaz, pelo valor de 12.667,76€. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: MARIA FLORINDA ENCARNAÇÃO JORGE ----------------------------------  

ASSUNTO: Alienação da Propriedade do Solo do lote nº 16, sito no Loteamento 

Municipal de São Bartolomeu da Serra. -------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: São Bartolomeu da Serra. ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.200/11 de 19/04/2022, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: aprovar a alienação da propriedade do solo do lote nº 16, com a área de 

240m2, sito no Loteamento Municipal de São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o 
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artigo 1157ºe descrito na C.R.P. sob a ficha nº 56/19850708 da União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra à Sra. Maria Florinda Encarnação 

Jorge, pelo valor de 9.810,96€. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2021/2022 – Auxílios Económicos Pré-Escolar– 

Material Escolar e Refeições Escolares  --------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/650.10.100/328, de 13/06/2022, da Divisão de 

Educação, Intervenção Social e Saúde  ------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: um –Aprovar as candidaturas das crianças constantes na listagem do anexo I 

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 –25,00€; Santiago do Cacém –12,50€ no valor total de 37,50€. -------  

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 art.º 8, 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 ------------------------------------------------------------------  

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: aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.500,00€ (dois mil e 

quinhentos euros) para a ARTECORGERAÇÃO, como forma de apoio à realização do 

Festival das Cores e apoio ao regular funcionamento da associação. -------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-O Festival das Cores tem com fim reunir no mesmo evento uma série 

de manifestações artísticas –música, artes visuais, videoarte e artesanato. Pretende 
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proporcionar atividades promotoras de uma estreita relação entre a comunidade e o meio 

envolvente, propiciadoras, não só de uma multiplicidade de representações artísticas, bem 

como da sensibilização para a fruição e preservação de espaços; -----------------------------------  

2-Compete à Câmara Municipal apoiar as atividades de natureza social, cultural, educativa, 

recreativa, entre outras de interesse para o município, conforme dispõe a alínea u) do nº1 

artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado no anexo I da Lei 75/2013 de 

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

DELIBERAÇÃO: adiar para a próxima reunião ------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE --------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto Improvisado –Garraiada ------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento nº 2022/450.10.221/35de 21/06/2022 da 

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

LOCALIZAÇÃO: Zona de Expansão junto ao Polidesportivo do SFCA em Abela -------------  

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento de Recinto Improvisado para a realização de uma 

Garraiada a realizar no dia 09/07/2022na Abela, cujo licenciamento foi solicitado pelo 

Sporting futebol Club Abelense entre as 17h e as 21h. -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: -É competência da Câmara Municipal a emissão de Licenças de Recinto 

Improvisado, ao abrigo do artigo 7º do Decreto-Lei 309/2002 de 16/12, conjugado com o 

Decreto-Lei nº 268/2009 de 29 de setembro. -----------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: AMAC - Cinemas férias de verão -Proposta de entradas gratuitas -------------  

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

REFERÊNCIA:2021/900.10.001/36, DCD -----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: aprovar as entradas gratuitas para as sessões de cinema dos dias 6 e 20 de julho 

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

FUNDAMENTOS: proporcionar o acesso gratuito dos vários públicos às sessões de cinema, 

sejam os grupos organizados dos ATL’S ou pessoas individuais. -----------------------------------  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE --------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento nº 2022/450.10.215/39de 22/06/2022 da 

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

LOCALIZAÇÃO: Polidesportivo do SFCA em Abela ----------------------------------------------  

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

PROPOSTA: aprovar o licenciamento para a realização de Baile/Música ao Vivo a realizar 

nos dias 08 e 09de julho de 2022 no Polidesportivo do SFC Ana Abela, solicitados pelo 

Sporting futebol Club Abelense, entre as 16h e as 05h. -----------------------------------------------  

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

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

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CENTRO DE DIA DE SÃO FRANCISCO DA SERRA ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de 2022/450.10.215/41de 30/06/2022 da 

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

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

PROPOSTA: se aprove o licenciamento para a realização de Baile no dia 16 de julho de 

2022 no recinto Exterior do CATL de S. Francisco da Serra ou na Sala de Convívio de 

Roncão (conforme condições Climatéricas), solicitado pelo Centro de Dia de S. Francisco da 

Serra entre as 19.00h e as 03h. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Atribuição de Apoio Financeiro ao Centro de Dia de São Francisco da Serra 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/850.10.600/79 de 21/12/2021, da DEISS. --------------------  

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

PROPOSTA: transferir para o Centro de Dia de São Francisco da Serra um apoio financeiro, 

no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para colmatar parte das dificuldades financeiras. ------  

FUNDAMENTOS: 1. Alínea u) do n. º1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---  

2. O Centro de Dia de São Francisco da Serra, dispõe de valências (Centro de Dia, Apoio 

Domiciliário e Apoio Domiciliário Integrado, com funcionamento 7 dias na semana e horário 

alargado, até às 20H00) fundamentais para o apoio social e de saúde à população idosa mais 

vulnerável e isolada, residente naquela Freguesia. Trata-se de uma Instituição que nos últimos 

dois anos tem vindo a sentir dificuldades financeiras, preocupação acrescida com a pandemia, 

pela impossibilidade de realizarem festas e outras atividades para angariação de fundos.  ------  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CASA DO POVO DE CERCAL DO ALENTEJO -------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Parque de Estacionamento – Largo dos Caeiros – Cercal do Alentejo -----  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2022/450.10.215/42 de 01/07/2022 da 

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

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

PROPOSTA: Aprovação do licenciamento Especial de Ruído para a realização de um Baile 

no dia 16 de julho de 2022no Cercal do Alentejo, solicitado pela requerente entre as 17h e as 

02h. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
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ASSUNTO: Desafetação de terreno do domínio público.  ----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro das Flores–Vila Nova de Santo André. ---------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/300.10.003/24, de 26 de maio, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Efetuar inquérito público através de Edital, com vista à desafetação do 

domínio público de uma parcela de terreno, com a área de 39,45m², destinada a ser anexada 

ao prédio urbano sito no Bairro das Flores, Rua das Rosas –n.º234, em Vila Nova de Santo 

André, inscrito na matriz sob o artigo 1 482edescrito na Conservatória do Registo Predial sob 

a ficha n.º 688/19900212, da freguesia de Santo André, a confrontar a Norte com n.º 234 do 

Bairro das Flores, a Sul, Poente e Nascente com espaços públicos. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: De acordo com o requerido pelo senhor Marco António Guerreiro 

Calado Pereira, na qualidade de proprietário do prédio e conforme parecer positivo dos 

Serviços Técnicos Municipais. ---------------------------------------------------------------------------  

DOIS: nos termos da alínea qq), do n.º 1 do artigo33.º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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, sita na Rua dos Lilases, n.º 174, em Vila Nova de Santo 

André, da Freguesia de Santo André -------------------------------------------------------------------- .  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 18171 de 09/06/2022 - Processo 42/2022/8 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, sita no Bairro das Flores, n.º 174, local atualmente 

designado de Rua dos Lilases, em Vila Nova de Santo André, prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo 1923, da freguesia de Santo André, com data previsível de transmissão para dia 

19/07/2022, pelo valor de transação de 160.000,00 € (cento e sessenta mil euros).  --------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 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: JOSÉ MOMBO LELO -----------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Certidão de Compropriedade. ----------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cerca do Anjo –Santo André.  ---------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/260, de 31/05/2022, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanístico em nome de José Mombo Lelo.  --------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM: A emissão de certidão de compropriedade sobre o prédio descritos na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2769/19950502, inscrito na matriz predial rústica 

sob o n.º 140, secção I, em Cerca do Anjo, Santo André.  --------------------------------------------  

DOIS: emitir certidão de acordo com a deliberação de câmara.  ------------------------------------  

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

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

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

parcelamento físico em violação legal vigente.  --------------------------------------------------------  

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

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

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

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: VALTER MANUEL GONÇALVES BRITO --------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Rua da Figueira, n.º 10, Alvalade ------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/172, de 30/03/2022 da Divisão de Ordenamento e 

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

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

PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque Urbano, sobre o prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo113.ºe descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1446/20090513, 

com a área total de 110,42 m², Alvalade ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: de facto: UM: Através do requerimento n.º 9886, de 30/03/2022solicita 

um pedido de destaque, nos termos do n.º 4 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua redação atual, sito em prédio inscrito na matriz urbana sob o artigo 113, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 1446 de 13/05/2009, em Rua da 

Figueira, n.º 10, na freguesia de Alvalade. --------------------------------------------------------------  

DOIS: da presente análise, e conforme documentos apresentados, verifica-se que a área do 

prédio registada na certidão da Conservatória do Registo Predial é de 101,00 m², 

correspondendo 45,00 m²à área coberta e 56,00 m² à área descoberta. -----------------------------  

TRÊS: contudo, verifica-se do levantamento topográfico apresentado com respetivo termo de 

responsabilidade, assinados devidamente pelo técnico habilitado para o efeito, que a área total 

do prédio é de 110,42 m². ---------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO: desta forma, verifica-se através dos elementos apresentados, que a área registada 

é inferior à área efetivamente existente, confirmada através do levantamento topográfico. -----  

CINCO: as duas parcelas objeto do pedido de destaque confrontam com arruamentos 

públicos (requisito legal exigido) e ficarão com as seguintes áreas: --------------------------------

- 

Área Total do Prédio Urbano: ---------------------------------------------------------------110,42 

m2; 

Área da Parcela a Destacar: -------------------------------------------------------------------44,62 

m2; 

Área da Parcela Remanescente (ficará assente o Artigo Urbano n.º 113): --------------65,80 m²; 

SEIS: as parcelas ficarão com as seguintes confrontações: ------------------------------------------ 
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Confrontações (Parcela a Destacar –Parcela A): ------------------------------------------------------ 

Norte: ----------------------------------------------------------------Rua 25 de Abril (“Rua do 

Adro”); 

Sul:----------------------------------------------------------------------Valter Manuel Gonçalves 

Brito; 

Nascente:----------------------------------------------------------------Manuel Joaquim Bandarrinha; 

Poente:----------------------------------------------------------------------------Joaquim José da Bica; 

Confrontações (Parcela Remanescente –Parcela B): -------------------------------------------------  

Norte:-------------------------------------------------------------------Valter Manuel Gonçalves 

Brito; 

Sul:----------------------------------------------------------------------------------------Rua da 

Figueira; 

Nascente:-----------------------------------------------------------------Manuel Joaquim 

Bandarrinha; 

Poente:-----------------------------------------------------------------------------Joaquim José da 

Bica. 

SETE:. Pelo exposto, e uma vez que o processo está em conformidade com a legislação em 

vigor, considera-se de propor a emissão de certidão após deliberação em Reunião de Câmara.  

OITO: alerta-se desde já, que de acordo com o n.º 6 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

suprarreferido, não será permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário, novo 

destaque por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. -------------------------  

NOVE: Ainda segundo o n.º 7 do respetivo artigo, “O condicionamento da construção bem 

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

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

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

DEZ: mais se informa, que a certidão emitida pela câmara municipal constitui documento 

bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada. ----------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: HEITOR ALEXANDRE BISCOITO OLIVEIRA --------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel localizado em 

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/162, de 25/03/2022 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Heitor Alexandre Biscoito Oliveira. ------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereadora Mónica Aguiar. ---------------------------------------------  

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito na Rua das Dunas, Bloco 10-B, n.º 219, Bairro Pôr do Sol, Vila Nova de Santo André, 

inscrito na matriz sob o artigo 3855 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

1369/19910311, Vila Nova de Santo André, cujo valor de transação é de 150.000,00€ (cento e 

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

DOIS: que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

não pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel.  --------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei n.º 307/2009 de 23/10, na redação em vigor) o Município 

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

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

Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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. -------  

DELIBERAÇÃO: aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: RUI FRANCISCO DA COSTA SARAIVA  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel localizado em 

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 42/2022/11, de 23/06/2022 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Rui Francisco da Costa Saraiva.  ----------------------------------  

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

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

transmissão onerosa de imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de 

Santo André - Comércio, correspondente à fração autónoma "O”, sito na Rua dos Navegantes, 

Banda 2, Edifício 2, r/ch Esq.º em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 

3875, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1622/19920310, da freguesia de 

Santo André, com o valor de transação de 40.000 € (quarenta mil euros).  ------------------------  

DOIS: que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

não pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel.  --------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na redação em vigor) o Município de 

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

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

Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. -------  

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 

Albano Joaquim Mestre Pereira, Vice-Presidente da Câmara Municipal. --------------------------  

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

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

reunião pelas doze horas e quinze minutos. ------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


