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ATA NÚMERO VINTE E SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DOZE DE JULHO DE DOIS 
MIL E DEZOITO. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões da Sede da 
Freguesia de S. Francisco 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 atas números vinte 
e quatro e vinte e cinco, das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. 
O Senhor Vereador Albano Pereira não votou a ata número vinte e quatro, por não ter estado 
presente na reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos e o Senhor Vereador Albano Pereira não votaram a 
ata número vinte e cinco por não terem estado presentes na reunião. --------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  
PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – S. FRANCISCO DA SERRA -------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. 
Francisco da Serra, Hélder Pereira, o qual agradeceu a presença da Câmara Municipal na 
Freguesia, acrescentando que o contacto com a população lhes permitiu um melhor 
conhecimento dos seus problemas e novas perspectivas, ganhando mais força para o trabalho 
futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – PARQUE JUNTO À SUPERFÍCIE 
COMERCIAL CONTINENTE.-------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos questionou se as obras inacabadas daquele parque vão ficar 
como estão atualmente. -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal ainda não rececionou as obras em causa, 
acrescentando que o parque tinha sido vandalizado e que a empresa terá de corrigir a situação.  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – RUA PROFESSOR EGAS MONIZ – 
RESERVATÓRIO DE RESÍDUOS URBANOS. ---------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou se aqueles reservatórios já estavam na posição 
em que vão ficar ou se ainda era possível proceder à sua rotação para que a abertura fique 
virada para o lado das moradias. --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Perira começou por informar que os contentores ainda não estão 
disponíveis porque existe um problema por resolver no interior dos mesmos que prejudica o 
processo de recolha.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que já foi pedida a alteração da posição dos contentores. ------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ÉPOCA BALNEAR 2018 – HASTEAR DAS BANDEIRAS AZUL, PRAIA ACESSIVEL 
E PRAIA QUALIDADE DE OURO, NA COSTA DE SANTO ANDRÉ E NA PRAIA 
DAS AREIAS BRANCAS. -------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente informou que já foram hasteadas as bandeiras referidas em epígrafe, 
depois de uma última vistoria conjunta da Capitania e do Delegado de Saúde, depois de 
corrigidas algumas situação por parte do Concessionário.---------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VALE DE ÁGUA – ENSINO PRÉ-ESCOLAR ANO LETIVO 2018/2019. -------------------  
O Senhor Presidente informou que a Direção Regional de Educação do Alentejo tinha 
proposto o encerramento do Ensino Pré-Escolar naquela localidade, havia dois anos, dado que 
só duas crianças o frequentavam, tendo a Câmara Municipal transmitido à DREA que seria 
mais avisado determinar apenas a suspensão do mesmo, para que, no caso de nos anos 
seguintes haver mais crianças, fosse mais fácil a sua abertura. Acrescentou que para o 
próximo ano letivo está previsto que cinco ou seis crianças venham a frequentar o Pré-
Escolar, admitindo a DREA a possibilidade de colocação de uma Educadora para o seu 
funcionamento, no caso de a Câmara Municipal assegurar o apoio com pessoal auxiliar. -------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que o funcionamento do Pré-escolar era também 
uma garantia para a continuidade do 1º Ciclo naquela localidade, acrescentando que o objetivo 
da Câmara Municipal era assegurar que a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico ali permaneça, 
evitando a deslocação das crianças para a EB1 de S. Domingos. -------------------------------------  
Acrescentou que o Agrupamento de Escolas também concordou com a abertura do Pré-escolar 
para o próximo ano letivo, o que está dependente da colocação da Educadora, sendo que, a 
Câmara Municipal disponibilizará duas pessoas no âmbito do Apoio à Família. ------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que a continuidade das escolas tem que ter como 
base a perspetiva do aumento do número de alunos, porque é preciso haver rigor no 
investimento e também porque um número muito reduzido de alunos não é positivo nem para 
os mesmos nem para o professor, dado que é necessário existir interação nas escolas. -----------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que a lógica dos custos tem levado ao encerramento 
de serviços públicos essenciais às pequenas localidade, tirando às populações um direito 
fundamental, a de terem qualidade de vida e, consequentemente, à desertificação do País. 
Acrescentou que depois de muita reivindicação da população, Vale de Água passou a 
Freguesia, dispondo de instalações novas e outros meios para o efeito, sendo que, agora estava 
a funcionar como delegação, ficando sem o poder de decisão, por imperativo da legislação que 
levou à extinção de freguesias. ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal tem investido na componente de apoio à 
família para manter as escolas nas comunidades, tendo também em conta que os pais ficam 
mais descansados com as crianças perto de casa. -------------------------------------------------------  
Informou ainda sobre a preocupação relativa ao facto dos encarregados de educação de alunos 
de Ermidas e de S. Domingos que vão terminar o 1º Ciclo pretenderem que os mesmos 
venham para as escolas da Sede do Município o que se irá refletir de forma negativa no 
Agrupamento de Alvalade, acrescentando que é necessário procurar saber a razão desta 
decisão dos pais, tendo em conta que Alvalade é mais perto. -----------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu subscrever a necessidade de criar condições às 
pessoas para viverem nas suas localidades, mas voltava a afirmar que não era positivo uma 
escola funcionar com um número reduzido de alunos e que era preciso ter em conta esta 
realidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que o sucesso escolar não se media somente 
pelo número de alunos, dando o exemplo da EB1 de Brescos que durante um ano funcionou 
somente com três alunos, os quais obtiveram as melhores notas do Agrupamento. ---------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia onze de julho do 
corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------  
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OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.458.880,87€ (Dois milhões quatrocentos e cinquenta e 
oito mil oitocentos e oitenta euros e oitenta e sete cêntimos). ----------------------------------------   
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 251.498,42€ (Duzentos e cinquenta e um mil 
quatrocentos e noventa e oito euros e quarenta e dois cêntimos). ------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Liberação de Garantia Bancária - Construção da Rede Pedociclável da 
Aldeia até ao Mar. ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André. -------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2015/300.10.001/2, de 29/10/2015, da Divisão de Projeto e 
Obras. (Processo 01.08.08/DPO/15 - papel). ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Aprovar a liberação de 30% do valor da Garantia e reforço de Garantia, relativa 
ao 1º ano do período de Garantia, sendo o valor a liberar de 12.874,50€ cada (garantia), o que 
totaliza o montante de 25.749,00€ (vinte cinco mil, setecentos e quarenta e nove euros). -------  
FUNDAMENTOS: DE FACTO: A empreitada em referência foi adjudicada à empresa 
empresa Construções J.J.R. & Filhos, S.A., por deliberação de Câmara de 17.03.2016, 
consignada no dia 02.05.2016 e teve a receção provisória a 15.05.2017. ---------------------------  
O contrato de empreitada é escrito n.º 12/2016, no valor de 858.300,04 €, acrescido de IVA 
(51.498,00€), no total de 909.798,04 €, estando os encargos previstos em PPI no objetivo 
3.3.1.1.3., projeto n.º 2015/104. ---------------------------------------------------------------------------  
Correspondendo ao 1º Ano do Período de Garantia, realizou-se no dia 21-06-2018, 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%) correspondente à garantia bancária do contrato inicial. ---------------  
DE DIREITO: Art.º 3º e 4º do Decreto-Lei 190/2012, de 22 de agosto, Art.º 295º e 397º do 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 18/2008, de 29 de janeiro. ------------  
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 Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Aprovação do Relatório Final, Não Adjudicação e Revogação da Decisão de 
Contratar- Requalificação de Espaço Público no Bairro do Pinhal.  ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/3, de 12 de março de 2018, da Divisão de 
Projeto e Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar o conteúdo do Relatório Final em anexo e todas as propostas, 
nele mencionadas, referentes ao procedimento de Requalificação de Espaço Público no Bairro 
do Pinhal, documento que é dado como reproduzido na ata da reunião com o número noventa 
e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------  
Dois - Aprovar a não adjudicação e revogar a decisão de contratar. ---------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 17/05/2018, 
foi aberto procedimento por concurso público, para a execução da empreitada em referência, a 
qual teve a abertura de propostas no dia 13/06/2018. Sendo que as duas propostas 
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apresentadas foram excluídas, dado que um dos concorrentes não apresentou a totalidade dos 
documentos e o outro apresentou uma proposta com o valor acima do preço base. ---------------  
Procedeu-se à audiência prévia, não tendo havido qualquer pronúncia, pelo que não houve 
lugar a adjudicação. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Alíneas a) c) d) do n.º 2 do art.º 70.º, alínea b), do n.º 1, do artigo 79.º, n.º 1, do artigo 
80.º e 147º do Código dos Contratos Público, na sua redação atual. ---------------------------------  
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 Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Alienação do Lote nº 5, sito na Zona de Industria Ligeira II, Exp. I em 
Ermidas - Sado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado. -----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.003/9, de 06-07-2018, da Secção de 
Aprovisionamento e Património, da Divisão de Administração Geral e Financeira. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Aprovar a alienação do Lote nº 5 do Loteamento Municipal da Zona de 
Industria Ligeira II, Expansão I, em Ermidas-Sado, com a área de 1 530,00 m2, inscrito na 
matriz predial urbana sob o Artigo 1 938º, e descrito na Conservatória do Registo Civil, 
Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob o nº 768/19970718, da freguesia 
de Ermidas-Sado, por acordo direto, pelo montante de 19.308,60€ (dezanove mil trezentos e 
oito euros e sessenta cêntimos) à empresa MAREDEUS PORTUGAL, Unipessoal, Lda, para 
ai exercer a atividade de “Congelados de produtos de pesca, acondicionamento e embalagem, 
bem como armazenagem frigorífica”, com o CAE 10202-R3. ----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------  
DOIS – De acordo com o solicitado pela requerente e com o Regulamento de Gestão de 
Parques Empresariais de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------  
TRÊS – No âmbito do Memorando de Entendimento celebrado entre o Município e a 
Maredeus Portugal, Unipessoal, Lda, em 11 de novembro de 2016. ---------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Acionamento de Garantia Bancária - Melhoria das Condições de 
Mobilidade da Rua Professor Egas Moniz. -----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/11, de 20/03/2017, da Divisão de Projeto e 
Obras (processo 01.08.05/DPO/2016 – papel). ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar o acionamento da Garantia Bancária 0256.001275.593 da CGD. 
Dois: Aprovar a abertura de procedimento por ajuste direto, pelo serviço de aprovisionamento 
para fornecimento e instalação de 12 plataformas de segurança, a instalar nos 3 grupos de 
contentores enterrados localizados na Rua Professor Egas Moniz, na Rua Francisco Duarte e 
na rotunda da Rua de Lisboa, com empresa Sotkon Portugal, Sistemas de Resíduos S.A. - 
Zona Industrial, Lote I - 27, 2330-210 Entroncamento, com o contribuinte n.º 501165150. -----  
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Estima-se um custo de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros) ao qual acresce o IVA, no 
valor de 1.495,00€, que perfaz um total de 7.995,00€ (sete mil novecentos e noventa e cinco 
euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CHESANDRÉ – COOPERATIVA DE HABITAÇÂO E CONSTRUÇÃO 
ECONÓMICA, CRL. -------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de Isenção de pagamento de taxas administrativas de urbanismo. ----  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Courela do Baleizão - lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 em Vila Nova de Santo André.-----  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01/2018/33/0, 01/2018/34/0, 01/2018/35/0, 01/2018/36/0, 
01/2018/37/0, 01/2018/38/0, 01/2018/39/0, 01/2018/40/0, 01/2018/41/0, 01/2018/42/0, 
01/2018/43/0, 01/2018/44/0, 01/2018/45/0, 01/2018/46/0, 01/2018/47/0, 01/2018/48/0, 
01/2018/49/0, 01/2018/50/0, 01/2018/51/0, 01/2018/52/0, 01/2018/53/0, 01/2018/54/0, 
01/2018/55/0, 01/2018/56/0, datados de 11.04.2018 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística em nome de Chesandré – Cooperativa de Habitação e Construção Económica, 
CRL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de urbanismo, no valor de 
2.304,96 € (96,04 € por processo) relativo à entrada dos processos de obras de edificação e 
4.817,52€ (200,73€ por processo) pela emissão de alvará de licença de obras de edificação, 
num total de 7.122,48€. (Sete mil cento e vinte e dois euros e quarenta e oito cêntimos). -------  
FUNDAMENTOS: - O Regulamento Municipal de Taxas estatui na alínea c), n.º 2 do artigo 
8º a isenção de pagamento de taxas de urbanismo, aos promotores de habitação desde que, 
pelo menos 50% do empreendimento seja destinado ao regime de habitação de custos 
controlados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA JOSÉ SANTOS LANÇA MATOS -----------------------------------------  
ASSUNTO: Certidão de Destaque em Área Rural. -------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vale das Valas-União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água. 
REFERÊNCIA: Processo nº 03-2017-216 datado de 16-08-2017, da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Maria José Santos Lança Matos. ---------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a emissão de Certidão de Destaque em área rural, sobre o prédio misto 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 18, secção “D”, descrito na Conservatória da 
Registo Predial sob o n.º 5/19841016, com a área de 107.000 m² da União das Freguesias de 
São Domingos e Vale de Água.----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: -----------------------------------------------------------------------------------------  
De Facto: 1. Requerimento n.º E-15553 de 16/08/2017, onde é solicitado um pedido de 
destaque fora do perímetro de Vale de Água. -----------------------------------------------------------  
2.Área Total do Prédio Urbano (C.R.P. n.º 5 de 16-10-1984) -------------------------- 214.000 
m²; Área da Parcela a Destacar (ficará assente a dependência agrícola) ---------------– 107.000 
m²; Área da Parcela Remanescente (ficará assente o Artigo Urbano n.º 266º, arrecadação e 
furo)-------------------------------------------------------------------------------------------107.000 m²; 
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Confrontações: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Norte: Malhadinhas; Sul: Parcela B; Nascente: Deixa-O-Resto Poente: Vale das Valas do 
Poente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. De acordo com o n.º 6 do Artigo 6.º do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, na sua atual redação 
não será permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário, novo destaque por um 
prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. ----------------------------------------------  
4. Ainda segundo o n.º 7 do artigo 6º do RJUE, “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 o que não pode ser licenciada ou comunicada 

qualquer obra de construção nessas parcelas”. --------------------------------------------------------  
5.A certidão emitida pela Câmara municipal constitui documento bastante para efeitos de 
registo predial da parcela destacada. ----------------------------------------------------------------------  
De Direito: Nos termos do disposto no artigo 6.º n.º 4,6,7 e 9 do Regime Jurídico da 
Edificação e Urbanização (aprovado pelo Dl-555/99, de 16/12, na sua atual redação. ------------  
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 "C" correspondente ao 1.º andar esquerdo do prédio urbano 
situadono Bairro do Porto Velho, n.º 25, em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo 
André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 16408 de 04/07/2018 – Processo 
2018/450.30.502/152 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 "C" do prédio urbano situado no Bairro do Porto 
Velho, n.º 25, 1.º Esquerdo, em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, inscrito 
na matriz sob o artigo 1497 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 
1316/19910110 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 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 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: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 
AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA. ----------------------------  
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ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito na Área 
de Reabilitação Urbana de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado em Escadinhas da Senhora do Monte - Santiago do 
Cacém, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da 
Serra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 16586 de 05/07/2018 – Processo 
2018/450.30.502/154 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 de Santiago do 
Cacém – Prédio urbano situado em Escadinhas da Senhora do Monte - Santiago do Cacém, 
composto por edifício de r/ch com quintal, com o artigo 632, CRP n.º 1921/19970408, da 
União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. ------------  
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 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 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: Abertura de procedimento concursal para recrutamento de 2 postos de 
trabalho de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. -----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 250.10.101/6, de22 de junho – DGRH – Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de dois 
Assistentes Operacionais (Cantoneiro de limpeza), em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, a que possam concorrer os trabalhadores com e 
sem vínculo de emprego público. -------------------------------------------------------------------------  
De facto: De acordo com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em casos excecionais, 
devidamente fundamentados, podem os órgãos responsáveis pelas áreas das finanças, 
autorizar a realização de um procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores 
com e sem vínculo de emprego público. -----------------------------------------------------------------  
Os encargos com o recrutamento estão previstos no Orçamento. ------------------------------------  
Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 
tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais (EGRAS) 
ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada 
pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias 
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locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 
de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com 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 Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DINAMIZADOR DO DESPORTO “OS KOTAS BIKE TEAM” 
ASSUNTO: Agradecimento. -----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/850.10.600/33 de 5/3/2018 do Serviço Municipal de 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento da direção da coletividade pelo apoio 
prestado pela Autarquia à realização da 5ª Corrida do Casqueiro que se realizou no passado 
dia 16 de junho de 2018 em Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Proposta de aceitação de doação de peças ao Museu Municipal pela 
Munícipe Maria Luisa da Costa Pereira Gonçalves. -----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.50.003/9 de 21/06/2018 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer, à Munícipe Maria Luisa da Costa Pereira Gonçalves a 
oferta de uma caixa em papelão decorada com estampas com motivos florais e a imagem de 
uma figura feminina; Pagelas (folhas de papel de pequenas dimensões que contém uma 
imagem sagrada e uma oração; santinho), Celestiais em papel arrendado; -------------------------  
Álbum com postais ilustrados do princípio do século XX; --------------------------------------------  
Um marcador de lacre para cartas com caixa com mais de 100 anos. -------------------------------  
FUNDAMENTOS: O espólio que a munícipe pretende doar é importante para o 
enriquecimento da coleção etnográfica do Museu. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Pagamento de inscrição de duas escolas do Município no Programa Eco-
Escolas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: P. 2018/900.20.604/278 de 11/06/2018, Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Transferir para a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) a verba no 
valor de 140,00€ (cento e quarenta euros), sendo esta essencial para assegurar o 
desenvolvimento do Programa do ano letivo 2017/2018 e que se destina a comparticipar em 
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parte as despesas inerentes à implementação do mesmo, no qual estiveram inscritas a EB Prof. 
Arménio Lança e a Escola Secundária Padre António Macedo. --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - Alínea u), do n.º1 do artigo 33.º do Regimento Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovada pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: OS CHAPARROS BTT TEAM, ASSOCIAÇÃO ---------------------------------  
ASSUNTO: 1º STC Ultimate Obstacle Challenge 2018. -------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/850.10.600/68 de 15/06/2018 do Serviço Municipal de 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para 
os Chaparros BTT Team Associação como apoio nas despesas decorrentes de aquisição de 
prémios / lembranças e de outros trabalhos preparatórios na organização do 1º STC Ultimate 
Obstacle Challenge 2018. ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 
desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 
desportiva junto da população. ----------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Luis Santos questionou se a verba proposta saía da 
rubrica do Orçamento para apoio às associações desportivas do Município, de acordo com o 
Regulamento para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres observou que não devem ser condicionadas novas 
iniciativas e que a dinâmica da atividade que tem vindo a ser desenvolvida pelos clubes deve 
continuar a ser incentivada pela Câmara Municipal, o que tem vindo a acontecer, pelo que, no 
ano em curso, houve um aumento de doze por cento de dotação no orçamento para o 
Movimento Associativo Desportivo.-------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente esclareceu que, para além da dotação orçamental para apoio às 
associações desportivas, de acordo com o Regulamento, existe uma dotação orçamental para 
iniciativas pontuais, não previstas, cujo apoio a Câmara Municipal avalia com base no seu 
impacto no Município.  -------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a iniciativa em causa envolve centenas de pessoas, sendo a maioria de outros 
pontos do País, o que será importante para a economia local.---------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ARTECORGERAÇÃO – ASSOCIAÇÃO ARTES, COR E GERAÇÃO ----  
ASSUNTO: Transferência de verba – Apoio ao Festival de Cores. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/850.10.003/5 de 28/06/2018 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar uma transferência de verba no valor de 2.000,00€ (dois mil euros), 
como forma de apoio à realização do Festival das Cores, nos dias 13, 14 e 15 de julho no 
Parque Central em Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1- A ARTECORGERAÇÃO desenvolve um importante trabalho de 
fomento da multiplicidade de expressões e representações artistas, contribuindo para uma 
cultura de intervenção na vida e comunidade de Santo André; ---------------------------------------  
2- Ao abrigo da alínea u) 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: Dia da Criança 2018 – Reforço de verba para pagamento à AJAGATO ------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Na P. 2018/350.30.001/103 de 21/06/2018, Divisão de Educação, Ação 
Social e Saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a transferência de uma verba no valor de 414,00€ (quatrocentos e 
catorze euros) para a AJAGATO (Associação Juvenil Amigos do Gato), dada a necessidade 
de se reforçar a verba de 500,00€, inicialmente atribuída por deliberação de Câmara de  
26/04/2018, considerando a despesa real apresentada pela Associação Juvenil Amigos do 
Gato através da apresentação de cópias de faturas. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Alínea u), do n.º1 do artigo 33.º do Regimento Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PRUDÊNCIA CRISTINA RAPOSO ALBINO ------------------------------------  
ASSUNTO: Baile/Mastro - Licenciamento Especial de Ruído. ----------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.215/59 de 04/07/2018 da 
DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento solicitado pela requerente, para a realização de um 
Baile/Mastro na Rua em frente ao Café do Primo Sérgio na Portelinha – Aldeia do Cano, no 
dia 15 julho de 2018, entre as 15h e as 23h.  ------------------------------------------------------------  
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: VITÓRIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE -------------------------------------  
ASSUNTO: Baile – Licenciamento e Isenção de Taxas de Licenciamento Especial de 
Ruído na Via Pública. -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Largo 1º de maio em Ermidas Sado. ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2018/450.10.215/53 de 25/06/2018 - da DAGF/SAG/TAXAS E 
LICENÇAS e Informação Nº 16882 de 02/07/2018 – da Divisão de Cultura e Desporto. --------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos solicitados pela requerente, bem como apoiar a 
realização dos mesmos, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenças 
Especiais de Ruído na Via Pública no valor de 13,78€ (Treze euros e setenta e oito cêntimos). 
FUNDAMENTOS:- É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de 
Ruído na Via Pública ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo 
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Decreto-lei nº9/2007, de 178/01 e respetivas alterações. ----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE ---------------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído. --  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/54 e de 2018/450.10.215/57 de 
03/07/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos solicitados pelo Sporting Futebol Club Abelense 
para a realização de um baile no dia 14 julho de 2018, no Polidesportivo do SFC Abelense 
entre as 18h e as 05h.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 
Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e 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: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE ---------------------------------------  
ASSUNTO: Garraiada - Licenciamento de Recinto Improvisado. ------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/56 da DAGF/SAG/Taxas e 
Licenças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o licenciamento solicitado pelo Sporting Futebol Club Abelense para 
a realização de uma Garraiada no dia 14 julho de 2018, junto ao Polidesportivo do SFC 
Abelense entre as 16h e as 20h. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto 
Improvisado ao abrigo do Artigo 15º do Decreto-Lei nº268/2009, de 29/09. -----------------------  
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 onze horas e cinco 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 
 

_______________________________________________ 
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O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 
 


