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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO ------------------------------  

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

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões na 

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

Serra, em de São Bartolomeu da Serra, 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, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as ataa números 

dezassete, dezoito e dezanove, das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente não votou a ata número dezanove, por não ter estado presente na reunião.  

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

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

ENTIDADE: JOSÉ SIMÕES FAUSTINO -----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície sobre o Lote nº 5 da Z.I.L., Exp. I em 

Vila Nova de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 1999/300.50.200/5, de 31 de maio de 1999 da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM - Autorizar o Senhor José Simões Faustino a transmitir a quota parte que 

detém do direito de superfície sobre o lote nº 5 da Z.I.L., Exp. I em Vila Nova de Santo 

André, descrito na Conservatória sob a ficha nº 03040/081096, da freguesia de Santo André, 

para o Senhor Victor Manuel Simões da Silva. ---------------------------------------------------------  

DOIS – Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 

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

FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pelo requerente, e uma vez que o Sr. 

Victor detém a outra quota parte do direito de superfície sobre o referido lote. --------------------  

b) Conforme condições de constituição do direito de superfície. -------------------------------------  

c) 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 ANTÓNIA GUERREIRO ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: Redução do valor de Resíduos Urbanos da fatura n.º 201700058327 emitida 

pela Águas de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/350.10.511/106 de 26/12/2017 da D.AG.F./A.A.A.S. ---------  

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

PROPOSTA: Autorizar que o valor a debitar da tarifa variável de resíduos urbanos seja de 

8,05€ na fatura n.º 201700058327. ------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2018-05-24                                                                                                      Pág. 2 

FUNDAMENTOS: Através do protocolo estabelecido entre a empresa Águas de Santo André 

e o Município de Santiago do Cacém, procede a empresa Águas de Santo André à cobrança da 

tarifa de resíduos urbanos em Vila Nova de Santo André, receita deste Município. Deve ser 

atendido que o tarifário do serviço de resíduos urbanos baseia-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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Designação do Encarregado de Proteção de Dados do Município de 

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/250.10.500/5 do Gabinete de Apoio à Presidência.---------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da Designação como Encarregado de Proteção de Dados do 

Município de Santiago do Cacém – Mónica Fialho Pires de Aguiar, Chefe do Gabinete de 

Apoio à Presidência, ----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: nos termos da alínea a), do n.º 1, e do n.º 5, e 6 do artigo 37.º do RGPD - 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), conjugado com os artigos 35.º, n.º 2, alínea 

a) e 37.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pelo Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CIRCO NEDERLAND ------------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Recinto do Mercado de Vila Nova de Santo André ----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento Nº 2018/450.10.221/35 de 17 de maio de 2018. 

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

PROPOSTA: Ratificar o meu Despacho de 18 de maio de 2018, referente ao Licenciamento 

de Recinto Itinerante para a realização dos espetáculos do “Circo Nederland” nos dias 19 e 20 

de maio de 2018 no Recinto do Mercado de Vila Nova de Santo André. ---------------------------  

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

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

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. ----------------------------------------------------------------------  

A Requerente não apresentou o requerimento nem os documentos instrutórios do processo em 

tempo útil a ser deliberado o licenciamento pela Câmara. ---------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração "E" correspondente ao 2.º Dt.º, do prédio urbano situado no Bairro 
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dos Serrotes, Passeio do Tomilho, n.º 27, em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo 

André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 12054 de 15/05/2018 – Processo 

2018/450.30.502/110 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------  

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

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 - Fração "E" correspondente ao 2.º Dt.º, do prédio urbano 

situado no Bairro dos Serrotes, Passeio do Tomilho, n.º 27, em Vila Nova de Santo André, 

freguesia de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2231 e descrito na Conservatória de 

Registo Predial sob o nº 2229/19940121 da freguesia de Santo André. -----------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redacção em vigor), 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 da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

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 direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: ICE (Instituto das Comunidades Educativas) – Transferência de verba para 

o ano 2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2018/350.30.001/57 de 22/02/2018, Divisão de Educação. ------------------  

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

PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de 

2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) relativa ao apoio anual que a Câmara Municipal 

atribui ao Instituto das Comunidades Educativas, no âmbito do Projecto “Quinta da Educação 

e Ambiente”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o previsto na alínea u), do n.º1, do Artigo 33.º do 

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

2. Trata-se de um protocolo de colaboração estabelecido entre Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém, o ICE - Instituto das Comunidades Educativas, o ICNF – Instituto de Conservação 

da Natureza e Florestas e a Junta de Freguesia de Santo André. --------------------------------------  

3. Os apoios financeiros são prestados desde o ano de 2001. -----------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA -------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba para apoio à 13ª Limpeza de Praias ---------------------  

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

REFERÊNCIA: Na referência deve constar os seguintes elementos: (Número do processo, 

data do processo e a Divisão ou Serviço a que pertence). ---------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1000,00€ (mil euros) para a 

Associação Litoral Aventura como apoio às despesas decorrentes da 13ª edição do evento, a 

realizar no dia 10 de junho de 2018. ----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 

desenvolvimento das suas atividades, bem como a continuidade de uma intervenção junto da 

população do Município e na necessidade de responder ao problema ambiental causado pelo 

uso desordenado e irresponsável da orla marítima. -----------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artº33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pelo 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

em voz alta e imediatamente a seguir aprovada, por unanimidade nos termos e para os efeitos 

do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 

Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 

Álvaro 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 

 

 

________________________________________________ 

 


