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ATA NÚMERO SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA QUINZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, 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 a ata número cinco, 

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

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

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ------------------------------------------------------  

-------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: ------  

FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ – FOROS DA CAPELA - CÃES ABANDONADOS.  

O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Gaudêncio Arsénio que veio 

expor a situação de cães vadios que invadem a zona onde reside, saltando os quintais e 

matando coelhos e aves de capoeira. --------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que funcionários municipais foram ao local colocar armadilhas para os 

capturarem, mas os animais comem os iscos e não se deixam apanhar. -----------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que os Serviços estavam a agir no sentido de 

resolver o problema, acrescentando que, se as armadilhas não resultarem, terá que ser pedido à 

GNR para os adormecer, com recurso a dardos. ------------------------------------------------------  

Mais informou que depois de capturados será verificado se os cães têm chips, para que os 

donos sejam notificados e assumam os prejuízos causados pelos mesmos. -------------------------  

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

MANUTENÇÃO DE CAMINHO VICINAL -------------------------------------------------------  

O Senhor António Arsénio informou que o caminho estava muito degradado e que era preciso 

uma nova intervenção com a motoniveladora, para eliminar os buracos no piso, dos quais não 

se podem desviar porque aquele caminho tem uma vala de cada lado. ------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que, logo que possível, o caminho será arranjado. -------------------  

O Senhor Presidente agradeceu a presença dos munícipes, Senhor António Arsénio e esposa. 

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

--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------  

FOROS DA QUINTA – MONTE DA JUDIA – CORTE DE CAMINHO --------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos questionou sobre o ponto de situação do assunto relativo ao 

corte do caminho conhecido pela “estrada da várzea”. Ação levada a cabo pelo proprietário do 

Monte da Judia e que mereceu a contestação dos seus vizinhos, os quais vieram expor o 

problema à Câmara Municipal, no passado mês de janeiro. ------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que a conclusão da análise jurídica sobre o 

assunto foi de que se tratava de um caminho vicinal. Pelo que, a Junta de Freguesia de Santo 

André, a qual tem a competência da gestão dos mesmos, vai notificar o proprietário do Monte 

da Judia no sentido da reposição daquele caminho. ---------------------------------------------------  

Mais informou que irá receber o pai do proprietário do Monte da Judia, a pedido do mesmo, 

esperando que se chegue a um entendimento sobre este assunto. -----------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – LARGO DO FUTURO – 

ARRANJOS EXTERIORES E HIGIENE URBANA. --------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos questionou sobre o ponto de situação relativo aos assuntos 

que alguns moradores vieram colocar na anterior reunião da Câmara Municipal. -----------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que tal como estava previsto, foi ao local, na 

passada quinta-feira, para com o Senhor Fernando Loja e vizinhos analisarem as situações. 

Acrescentou que os problemas referentes aos arranjos exteriores serão resolvidos, a curto 

prazo, com a colaboração dos moradores, sendo que, as questões da proliferação de gatos e 

pombos são mais difíceis, mas estão a ser tomadas medidas para a sua resolução. ----------------  

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

FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ – CÃES ABANDONADOS --------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos referiu que foi abordado por uma munícipe que se queixou de 

que havia muitos cães abandonados naquela Freguesia e que o Canil Municipal não tinha 

espaço para os receber, querendo saber a possibilidade de acolhimento dos animais num 

espaço privado. Mais questionou se estavam previstas algumas medidas para a resolução deste 

problema.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que no âmbito da CIMAL, foi abordada a possibilidade de vir a 

ser construído um canil intermunicipal, dado que alguns dos municípios não tem resposta para 

este problema e outros tinham projetado construir espaços reduzidos nos seus municípios. 

Acrescentou que, para o efeito, poderão ser aproveitadas as instalações do Canil do Município 

de Santiago do Cacém, dado que existe bastante espaço para a sua ampliação, sendo que, este 

projeto poderá levar ainda algum tempo a concretizar, dado que é preciso formalizar a decisão, 

elaborar o projeto, abrir concurso e executar as obras. -----------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos questionou se não seria possível aproveitar os projetos que os 

outros municípios tinham, no sentido de agilizar o processo. ----------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que não seria viável, tendo em conta que se tratava de projetos 

para espaços pequenos. -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que alguns cães abandonados tinham chip, pelo que, 

sempre que apanhados, os donos são notificados e pagam a multa, mas acontece que os cães 

voltam à rua. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que na ZIL de Santo André há um munícipe que dá guarida e mantem alguns cães, 

mas não pode aumentar um determinado número de animais, sendo que, aqueles que recolhe e 

que vão para além do estipulado são encaminhados para o Canil Municipal. ----------------------  

Mais referiu que os munícipes ao se confrontarem com a existência de cães vadios, devem 

participar o facto à GNR. --------------------------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – CORTE DE ÁRVORES. --------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou sobre o corte de árvores no Bairro da Cativa e se 

estava prevista a sua substituição. -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que estavam a ser cortadas algumas árvores, 

porque as raízes entravam nas moradias e danificavam os passeios, as quais serão substituídas 

por outras espécies. Acrescentou que estão sendo aparadas as árvores que são para manter, 

porque as ramas invadiram os espaços das moradias. -------------------------------------------------  

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

ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS EM RESERVATÓRIOS 

SUBTERRÂNEOS. -------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou se estava prevista a colocação de mais 

reservatórios subterrâneos na Cidade de Santiago do Cacém, tendo em conta que os atuais 

ainda não estavam em funcionamento, e se serão do mesmo tipo dos que foram colocados 
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aquando das obras na via central da Cidade. Acrescentou que já existiam outros reservatórios 

mais modernos com um sistema de controlo do nível de enchimento, o que permite uma 

melhor programação da recolha dos resíduos. ---------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que foram criadas algumas ilhas de contentores subterrâneos no 

âmbito da empreitada da Rua Professor Egas Moniz e outras, os quais ainda não estavam em 

funcionamento porque não cumpriam com os parâmetros previstos no caderno de encargos, de 

forma a possibilitar a recolha dos resíduos que é feita pela empresa Ambilital. Acrescentou que 

o assunto estava a ser visto com o empreiteiro, para que a empresa contratada por este, para 

executar aquele trabalho, proceda à correção necessária. --------------------------------------------  

Mais referiu que existem contentores mais modernos com capacidade de medição do volume 

de resíduos, mas estão ainda numa fase experimental e são muito caros, acrescentando que os 

mesmos poderão vir a ser adotados no futuro. --------------------------------------------------------  

Acrescentou que estava prevista a criação de outras ilhas subterrâneas de contentores na 

Cidade, onde se justifiquem, nomeadamente na zona do Mercado Municipal, no âmbito das 

obras de reordenamento, a realizar. ---------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que os contentores enterrados são mais apresentáveis, do ponto de vista estético, 

sendo adequados para os centros urbanos, mas não para as zonas rurais, devido à dispersão 

dos aglomerados residenciais. ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que os contentores com software de medição do 

volume de resíduos era uma inovação cara que ainda não está bem desenvolvida e não pode ser 

adotada em algumas zonas. ------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que era de aproveitar a intervenção para colocar 

aquele tipo de contentores noutras zonas e que fosse também prevista a sua colocação nas 

novas urbanizações. Acrescentou concordar que não podem ser colocados contentores daquele 

tipo em todo o Município. -------------------------------------------------------------------------------  

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

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONSTITUIÇÃO. --------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres deu conhecimento de que irá trazer à Câmara Municipal 

uma proposta no sentido da recondução dos membros docentes do Pré- Escolar, 1º Ciclo e 

Secundário naquele Conselho, dado que não houve candidaturas suficientes para nova eleição. 

Acrescentou que é urgente que o Conselho comece a funcionar, para se pronunciar sobre 

candidaturas que não podem esperar, tendo em conta os prazos estabelecidos. -------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de fevereiro 

do corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.727.265,45 € (dois milhões setecentos e vinte e sete mil 

duzentos e sessenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos). ------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 191.994,65 € (cento e noventa e um mil novecentos e 

noventa e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos). -------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP -----------------------------------------------  

ASSUNTO: Divulgação do Projeto de Resolução - Recomenda a Gestão Pública das 

cantinas escolares ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2017/900.10.504/175 – Data:19/12/2017 – GAP -------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Lei n.º 1162/XIII – que recomenda a gestão 

pública das cantinas escolares. ---------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um. -----------------------------------------------------------------------  

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 Dezoito. --------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 

e Dezoito /Dois Mil e Vinte e Um, documento que é dado como reproduzido na presente ata, 

com o número catorze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 

pelos Membros do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ---------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -----------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

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

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

ASSUNTO: Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezoito/Dois 

Mil e Vinte e Um. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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 Dezoito. --------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: - Aprovar a Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um, documento que é dado como reproduzido na presente ata, 

com o número quinze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 

pelos Membros do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ---------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -----------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

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

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

ASSUNTO: Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito. ------------------------  

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 Dezoito. --------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito, documento 

que é dado como reproduzido na presente ata, com o número dezasseis, ficando arquivado na 

pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Membros do Executivo. ------------------  

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

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ---------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -----------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento para a constituição de Operação de Reabilitação 

Urbana (ORU) sistemática para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro 

Histórico de Santiago do Cacém e elaboração do respetivo projeto. ---------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Área territorial delimitada pela ARU do Centro Histórico de Santiago do 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 22/2015/3 de 24/04/2015 da Divisão de Ordenamento de 

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

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

PROPOSTA: 1-Aprovar a abertura de procedimento para a elaboração de projeto de 

Operação de Reabilitação Urbana (ORU) sistemática para a Área de Reabilitação Urbana 

(ARU) do Centro Histórico de Santiago do Cacém, através de instrumento próprio – 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), nos termos dos artigos 8.º, 17.º e 33.º 

do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU); -------------------------------------------------  

2- Aprovar a elaboração do PERU por uma equipa interna multidisciplinar;- ----------------------  

3- Aprovar como entidade gestora da ORU o município; --------------------------------------------  

4- Aprovar o prazo de 15 anos para a vigência da ORU. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: A ORU é um conjunto articulado de intervenções que, de uma forma 

integrada, visam a reabilitação urbana de uma determinada área territorialmente delimitada. A 

ORU sistemática consiste na reabilitação do edificado e de qualificação das infraestruturas, dos 

equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, associada a um programa 

de investimento público. ----------------------------------------------------------------------------------  

O enquadramento da ORU sistemática é efetuado através do Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana (PERU) e constitui causa de utilidade pública para efeitos de 

expropriação, venda forçada ou constituição de servidões (artigo 32.º do RJRU). ----------------  

O projeto da ORU é aprovado pela Câmara Municipal e remetido ao IHRU para emissão de 

parecer não vinculativo, simultaneamente é submetido a discussão pública, em conformidade 

com o previsto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) para os 

Planos de Pormenor. --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponderados os resultados da pronúncia pública a Câmara delibera sobre o projeto da ORU e 

remete à Assembleia Municipal para aprovação e posterior publicação em Diário da Republica 

e divulgação na página eletrónica do município. -------------------------------------------------------  

A metodologia e as respetivas fases do trabalho estão descritos na informação técnica de 

24/01/2018, que faz parte integrante do processo em referência.------------------------------------  

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

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que era importante que 

fossem feitas mais intervenções no Centro Histórico, para aproveitar o seu potencial turístico, 

considerando que se tem feito muito pouco. -----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu discordar da observação do Senhor Vereador Óscar Ramos sobre 

o que se tem feito no Centro Histórico, recordando a intervenção por Administração Direta 

realizada no ano de dois mil e sete, e, mais recentemente, em dois mil e onze, a reabilitação, 

nomeadamente de novecentos metros de passeio das Romeirinhas, a recuperação do Jardim da 
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Tapada e de outros espaços públicos, o que impulsionou também a recuperação de edifícios 

privados.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que havia ainda muito por fazer e lembrou que estão previstas duas intervenções 

importantes que irão avançar no presente mandato.---------------------------------------------------  

Acrescentou que as regras que vão ser estabelecidas são também um incentivo à reabilitação 

privada e pública. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CÁTIA SOFIA PEREIRA PARRINHA E DANIEL ALEXANDRE SILVA 

PEREIRA PARRINHA---------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração do Objeto do Direito de Superfície – Lote nº 37, da Z.I.L., Exp. 0, 

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

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

REFERÊNCIA: 2000/300.50.200/2, de 11/08/2000, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração do objeto do direito de superfície sobre o lote nº 37 da 

Zona de Industria Ligeira, Expansão 0, em Vila Nova de Santo André, descrito na CRCPCA 

de Santiago do Cacém sob a ficha nº 2219/140294, e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 6 311º, da freguesia de Santo André, de “Venda de Materiais, Produtos e Materiais de 

Construção, Tintas e Vernizes” para “Comércio a Retalho de Combustíveis para Uso 

Doméstico, Instalações de Rede de Gás, Assistência Técnica e Reparação de Materiais de 

Queima”, com o CAE Principal nº 17783-R3. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pelos requerentes. ---------------------------  

2 - Nos termos do nº 2 do artigo 1º das Condições para a Constituição do Direito de 

Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém. ---------------------------------  

3 - 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: BAZAR – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. ----------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 147 da Zona de Atividades Mistas, 

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

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

REFERÊNCIA: Processo número: 2003/300.50.200/4, de 03/11/2003, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a entidade “Bazar – Comércio de Produtos Alimentares, Lda”, a 

constituir hipoteca sobre o lote nº 147, sito na Zona de Atividades Mistas em Vila Nova de 

Santo André, junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, e que a mesma 

prevaleça no caso de reversão. --------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pela requerente, e conforme as 

condições de constituição do direito de superfície; ----------------------------------------------------  

DOIS - 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 -----------------------  
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ASSUNTO: Composição da Comissão Técnica no âmbito do Apoio para a Realização de 

Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência 

Económica ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo de 2018/650.20.301/4, de 05/01/2018, da Divisão de Educação, 

Ação Social e Saúde. -------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Margarida Santos ----------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a alteração à Comissão Técnica do Apoio para a Realização de 

Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência 

Económica, aprovada por deliberação de 02 de junho de 2016, que passa a ter a seguinte 

composição: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereadora da Ação Social e Saúde - Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos ----- 

Presidente da Comissão Técnica. ------------------------------------------------------------------------  

1º Vogal – Robertina Maria Calado Pereira Pinela – Chefe de Divisão da Divisão de Educação, 

Ação Social e Saúde. -------------------------------------------------------------------------------------  

2º Vogal – Maria Manuela Viveiros – Técnica Superior da Divisão de Educação, Ação Social 

e Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3º Vogal – Ana Cristina Branco Curto Chainho Malão – Técnica Superior da Divisão 

deOrdenamento e Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------  

4º Vogal – Leonel José Dâmaso Pereira – Assistente Técnico da Divisão de Projeto e Obras.-- 

1ª Suplente – Filomena Leonisa Maia Fialho Ferreira Marquês Martins - Técnica Superior da 

Divisão de Educação, Ação Social e Saúde. -----------------------------------------------------------  

2ª Suplente – Maria de Fátima de Aires Ramusga – Técnica Superior da Divisão Jurídica. ------  

3º Suplente – Carlos Manuel Gil de Sousa – Assistente Técnico da Divisão de Projeto e Obras 

FUNDAMENTOS: - Os atos administrativos são passíveis de alteração nos termos do artigo 

147.º do Código do Procedimento Administrativo; ---------------------------------------------------  

- A análise das candidaturas, no âmbito do Apoio para a Realização de Obras em Habitações 

de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência Económica, é efetuada pela 

Comissão Técnica, criada ao abrigo do nº1, do artigo 7º do Regulamento de Apoio para a 

Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada 

Carência Económica. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: BARBOSA & SILVA, CONSTRUÇÕES LD.ª -----------------------------------  

ASSUNTO: Operação de Loteamento com Obras de Urbanização n.º 02/2013/1 em nome 

de Barbosa & Silva, Construções Ld.ª. --------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Courela do Carrascal – Rua Francisco Duarte e Rua da Liberdade – 

Santiago do Cacém – União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2013/1 de 21/01/2013 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

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

PROPOSTA: 1- Aprovar a operação de loteamento com obras de urbanização n.º 

02/2013/1,a realizar nos prédios sitos em Courela do Carrascal, Rua Francisco Duarte e Rua 

da Liberdade em Santiago do Cacém, descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 

1830/19960719, 466/19870107 e 3341/20100112, inscritos na matriz predial rústica sob o 

artigo 345, secção L, e artigo 344 secção L, e na matriz urbana sob o artigo 5829, 

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

da Serra, destinada a constituir 17 lotes para moradias unifamiliares geminadas em 2 bandas de 
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8 e 9 lotes cada uma, conforme memória descritiva e planta síntese, documentos que serão 

dados como reproduzidos na presente ata, com o número dezassete, ficando arquivado na 

pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 

Secretário da Reunião.------------------------------------------------------------------------------------  

O desenho urbano foi aprovado por deliberação camarária de 15/01/2015. ------------------------  

2- Aprovar as condicionantes a inscrever no alvará de loteamento com obras de urbanização, 

nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------  

- “ Conclusão do passeio lateral direito (sentido ascendente) da Rua Francisco Duarte 

(obrigação descrita no relatório da receção das obras de urbanização do processo de obras n.º 

04/1999/352, relativo à construção dos edifícios Plaza) .” -------------------------------------------  

-“ Garantir o abastecimento de gás ao Edifício Plaza e desativar o sistema de abastecimento 

atual.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- “ Garantir a classe de pressão da tubagem da rede de distribuição de água de 10 Kg/cm2.” 

- “ Garantir a colocação de marco de incêndio no nó 17, assim como a ligação dos nós 9 e 18 

da rede de águas, por forma assegurar a criação de malha.”  ----------------------------------------  

-“ Garantir a devida avaliação em obra das espécies vegetais a colocar nomeadamente a 

substituição do prado de sequeiro.” ---------------------------------------------------------------------  

3- Aprovar o pagamento das taxas administrativas no valor de 4.793,53 € (quatro mil 

setecentos e noventa e três euros e cinquenta e três cêntimos) e taxas pela realização, reforço e 

manutenção de infraestruturas urbanísticas no valor de 66.633,33 € (sessenta e seis mil 

seiscentos e trinta e tês euros e trinta e três cêntimos). -----------------------------------------------  

4- Aprovar a apresentação de garantia bancária autónoma à primeira solicitação, no valor de 

312.910,00 € (trezentos e doze mil novecentos e dez euros). ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Tendo em conta que não são excedidos os limites previstos no n.º 1 do 

artigo 28.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização, está dispensado o período 

de consulta pública previsto no artigo 22.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do artigo 23.º e 54.º do RJUE, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido 

de licenciamento do loteamento. ------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -----------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------  

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que deviam ser colocadas 

calhas técnicas nos passeios nas novas urbanizações, para evitar que sejam partidos para 

eventuais introduções de infraestruturas, bem como contentores enterrados. ----------------------  

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

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

ASSUNTO: Aquisição de combustíveis rodoviários – Autorização para assunção de 

compromissos plurianuais. -----------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo referência 2018/300.10.005/20, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais, no âmbito do contrato que se pretende celebrar para “Fornecimento 

de combustíveis rodoviários, a granel, e em postos de abastecimento público através de cartão 

eletrónico”, que para o período de 36 meses, com início previsto a 01 de junho de 2018, tem o 

encargo estimado de 1 584 000,00 €, sendo a estimativa de repartição de encargos para cada 
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os anos de 2018 de 308 000,00 €, de 2019, de 528 000,00 €, de 2020, de 528 000,00 €, e de 

2021, de 220 000,00 €, valores já com o IVA incluído à taxa legal atualmente em vigor. --------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o estabelecido na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois - Para cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro, na redação vigente. --------------------------------------------------------------------  

Três – Decorrente da necessidade de abastecimento da frota do Município. ----------------------  

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

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

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

IMPRENSA - Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------- --- 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 

desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e treze, 

de doze de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, 

Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-- 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

_______________________________________________ 

 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 

 

 


